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ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕДАВ 
КОНГРЕСОВІ НА РОЗ-
ПМД НОВУ ФАРМЕР-

СЬКУ ПРОГРАМУ 
Вашннггон. — 9-го лютого та примирливий тон і гяда-

Презядент Айзенгавер звер-
нувся до Конгресу з окремим 
зверненням, в якому пропону-
вав „економічно здорово" ро-
зв'язати ті труднощі, які 
спричинилв велику надвишку 
фермерських продуктів. Пре -̀
зндеят закликає демократами 
контрольований .Конгрес в 
цьому виборчому році прніі-
юггн нову рільничу програму, 
згідно з якою фермери мали б 
діставати менші ціни за свої 
продукти і мали б свободу за-
сіватн стільки окремих куль-
тур, скільки собі бажають. 
Головним пунктом звернення 
Президента була проблема 
пшениці, на яку федеральний 
уряд вже видав $3,500.000,000, 
це значить більше як 30% 
на всі фармерські продукти. 
Кожного дня в році, писав 
Президент, треба видавати по 
$1,500,000 на стабілізацію ко-
штів пшениці і фермерських 
прибутків. Президент писав в 
своєму зверненні: „Я часто 
вис ловлював думку, що кра-
щою була б така програма, 
яка вкінці звільнила б фар-
мера з урядової опіки. Та 
щоб Конгрес не забажав зро-
бнти в цій ділянці, — це му-
снть бути здорове економіч-
но без політичних впливів". 
Президент знову запропояу-
вав власну рільничу програ-
му, в якій немас контролі за-
сівів і твердого паритету до-
помогн фермерській продукції 
ані визначених квот для ок-
ремих культур. Президент за-

що погодиться на кож-
ЬКЯЙ а̀атео'й', ядавй 

допоміг би зредукувати запа-
си рільничих продуктів, які 
від кількох років постійно збі-
льшуються. Деякі демократи 
бачать у зверненні Презнден-

ють, що він цього року під-
пнсав би той законопроект 
про пшеницю, який був від-
кннув минулого року. Згідно 
з тим законопроектом паритет 
на пшеницю виносив 90'; . а 
посівну площу під цю ку-
льтуру треба було б обмежќ -
ти На 25%. Президент вираз-
ио заявив. „Я підпиту кожну 
конструктивну розв'язку, яку 
Конгрес ухвалить". Далі він 
пояснив, що слово „конструк-
тнввий" відноситься головним 
чином до пшеничної програ-
ми. Президент звернув увагу 
на те, що при розв'язці фар-
мерської про'блеми в цій кра-
Іні треба пам'ятати про інші 
країни, які мають рільничі 
надлишки. В політичних ко-
лах твердять, що республі-' 
канські політики просили Ай-
зенгавера, щоб він злагіднив 
свос звернення, бо існує нев-
доволення з урядової фармер-
ської політики в стейтах із 
більшістю фермерського насе-
лення. Конгрес зареагував на 
програму Президента по пар-
тійній лінії. І так сенатор-
демократ із Південної Каро-
лайни Олій Д. Джанстон 
сказав, що фермерська про-
грама потребує основної змі-
нн, але її зможе перевести 
Конгрес аж тоді, коли в Бі-
лому Домі буде презндеит-
демократ, бо тепер Айзенга-
вер ставить „вето" проти ва-
жливнх ухвал Конгресу. Про-
відняк республіканців в Па-
латі конгресмен Чарлз А. 
Галлеќ заявив, що Президент 
свій 'оббДОЗбк виконав і пред-
ложив Конгресові нову фар-
мерську програму, а тепер,де-
мократнчннй Конгрес мас вн-
рішнти, як треба допомогти 
фармерам. 

ГЕП. ТВАІЇІІІІІГ В ПІДКОМІСІЇ ГОТОВОСТИ Президент Італії з'ясовує підсовєтським 
громадянам правду про Італію 

Ладж і Андерсон — найповажніші 
кандидати на віце-президента 

Вашингтон. — Журналіст ред або на самій конвенції, 
пресового концерну Скріппса- Між кандидатами на друге 

Ген. Латин Ф. ТваЙиіні', голова об'єднаних шефів ійтабу 
збройних сил ЗДА із своїм ад'ютантом капітаном Иатрйком 
Ґресм, мол., під час переслухань у ген. підкомісії готовюетн. 

СЕНАТСЬКА ПІДКОМІСІЯ ГОТОВОСТИ 
СЛУХАТИМЕ ЩЕ РАЗ А. В. ДОЛЛЕСА 

Москва. — Італійський пре-
зидент Джованні Гронќі діс-
гав від большевнків дозвіл 
.іромоянтн в минулий вівто-
рок 9-го лютого ц. р. до під-
соистськнх громадян через те-
гевізійну сіуь, яка обслуготус 
;оло 2 мільйони апаратів у 
сорінно-московському обширі. 
З такого самого права скори-
стали були раніше англійсь-
.снн прем'єр Гаролд МекМіл-
іен і віце-президент Ричард 
.ііксон. Гронќі промовляв 45 
.свидин та старався, персќона-
,н головно статистичними да-
інмн і фактами, що капіталі-
:тнчна вільна Італія живе й 
‚)озанвасться куди краще, за 
JoBCTCbKHH Союз. Він звернув 
увагу, що розмірно мала Іта-
іія продукує річно 400,000 ав-
і-омобілів та що від 1951 року 
Л загальна продукція зросла 
на 50 відсотків. Італійський І ѓо мужа. 

президент наводив висоту 
платень і винагород в Італії 
ѓа ціни на різні продукти пер-
шої потреби. Він звернув ува-
гу. що приватний капітал і 
державні підприємства та мо-
нополі працюють в Італії по-
руч і без ніяких дисонансів, 
для спільного добра народу і 
економіки кра.нн. - Після 
того, як попереднього дня 
Хрущов намовляв президента 
Ґронкі вступити до комуніс-
гнчноі партії,, а міністра за-
кордонних справ Пеллу пере-
конував, що з часом він прн-
знасть Совстам рацію в спра-
ві Німеччини й Берліну, на 
вівторковому прийнятті на 
Кремлі Хрущов поводився 
вже пристойніше, не провоку-
вав італійських гостей та 
компліментував през. Гронќі, 
як ‚‚розсудливого" державно-

5 ЗАХІДНІХ ДЕРЖАВ 
ПРИГОТОВЛЯЮТЬ ПЛЯН 

МІЖНАРОДНОГО 
РОЗЗБРОЄННЯ 

." Совети погодились на „розшуки за 
італійцями, що їх вони винищили 

Вашингтон, 
розбіжностей в 
мілітарну могутність ЗДА і 
на совстську загрозу в ракет-
иій ділянці, які існують між 
о к р е м и ќ й представниками 
Пентагону, сенатська підко-
місія -готовости, переслухав-
шн у вівторок, дня 9-го люто-
го ц. p., голову об'єднаних 
шефів штабу ген. Натане Ф. 
Твайяінґа, вирішила ще раз 
`переслухати керівника цент-
ральної розвідчої агенції ЗДА 
Аллеиа В. Доллеса, Метою 
цього переслухання, доклад-
ного реченця, якого ще не по-
дано, мало б бути встанов-
лення, в якій ситуації нахо-
даться З'сдинені Держави 
Америки в їхніх озбросяево-
ракетних амаханнях із Совст-
с`ькин "Союзом, з^кремвГчн ї в 
якій мірі ЗДА відстають в ре-
ќетній ділянці і чи мають во-
ни можливість наздігнатн Со-
встський Союз в ці іі продукції. 
Генерал Твайнінґ, зізнаючн 

під час закритої сесії згаданої І }трігмуватн в повітрі постійно 
підкомісії, підтвердив погляд, j якусь кількість бомбарду-
що ЗДА є вистачально сильні пальників. 

- У висліді в мілітарній ділянці і що Івонн 
поглядах на в загальному мають і матн-

муть мілітарну перевагу над 
Совстськнм Союзом. Ствер-
джуючи це, Твайнінґ внсло-
вив теж ді-мку, поділювану 
більшістю представників Пси-
тагону, що Совети не бажа-
ють війни і не мели б охоти 
зачіпати ЗДА. В дальшому 
ген. Твайнінґ заявив, що він 
був теж прихильником буду-
вання нових бомбардувальнн-
ків, Ь швидкістю 2,000 миль 
на годину, але дав себе пере-
конатн вищій владі, в цьому 
теж і през. Айзенгаверові, що 
під сучасну пору ці бомбарду-
пальнпки не є найвежливі-
шою справою. В цілому ген. 
Твайнінґ підтримав запропо-
нованнн урядоіі^ новин, д$бо-
ронний бюджет. Він спроти-
внвся теж вимозі командував-
ня фльоти, будувати шість 
нових підводних човнів типу 

Москва. — 3 доручення 
Хрущова представники совст-
ського Червоного Хреста по-
годились, щоб 25-го квітня ц. 
р. прибули до Москви три чле-
нн італійського Червоного 
Хреста і, щоб вони разом по-
чалн ‚.розшуки" за тисячами 
італійців, які попали були за 
останньої світової війни в со-
встський полон та з яких Со-
встн до нинішнього дня не аи-
рахувалися. Ця справа була 
одною з головних причин на-
ируження між Совстамн й І-
талією та одним г головних 
аргументів, що їх наводжено 
у користь подорожі італійсь-
кого президента до Совстів. О-
чсвидно, большевикн знали 

повідні інструкції своїм лю-
дям в Червоному Хресті. За-
хідні кола вважають, що бі-
.іьшість колишніх італійських 
.юлонених вигинули на при-
мусових важких роботах на 
далекій Півночі. Можливо, 

Вашингтон. - У Вашинг-
тоні відбуваються тепер на 
ради представників 5-х захід 
ніх держав, якЃе членами 10-
членної Комісії для справ 
міжнародного раіаироснна 
що в половині березня и р 
почне свої наради у Женеві. 
Іншими п'ятьма членами тіс 
Комісії є СССР і ного чотнрі 
сателіти. У Вашингтонськії.' 
нарадах беріть участь фахів-
ці під проводом головних де-
леґатів 5-х західніх держав із 
(гаданої Женевської конфе-
ренціі, а саме нюйоркський 
ідвокат Фредерік Ітон, як ре-
.ірезентант ЗДА, канадійсь-
сий генерал Е. Л. М. Бнрнс, 
.{ОЛ. французький МІНІстер 
jii'icbKOBMX справ Жіль Мош. 
лигліиськніі вще-міністер за-
кордонних справ (з титулом 
.державного міністра") Ден-
від Ормсбі-Гор і колишніп і-
галіпський міні(.тер закордон 
них справ д-р Гетано Марті 
но. За пресовими інформація-
мн, державний секік-тар Кри-

що якесь невеличке число тих (стиди г`ертер присвячуй в ос 
танньому часі цій справі ба-нещаслнвців тепер ‚‚віднайде 

ться" і Совети дозволять їм 
вернутись, хоч такий жест ду-
же обосічннй: невідомо, чи їх 
поворот викличе добре для 
Совстів враження в публічній 
опіяії, чи збільшить антнко-
муністнчні настрої, коли час-
тиие поворотців розказувати-
ме правду про пережиті стра-
хіття, є частина виявиться ін-
доктрин оваппин агентами Мо-

про це і дали заздалегідь від-' сквн. 

` Парти? канцлера Адеиауіраіішрвводігть 
слідство в справі Оберлендера 

Бонн. — Так звана Рада 
чести в керівній західньо-ні-

Говарда Чарлз Лусі ствер-
джус, що у впливових респу-
бліканськнх колах столиці 
вважають амбасадора до О-
б'сднаинх Націй Генрі Кебота 
Ладжа і сеиретаря скарбу Ро-
берта Андерсона найповажні-
шинн кандидатами на віце-
президента в цьогорічних ви-
борах. Хто 'мес бути кенди-
детом на це становище — це 
вирішить івцерішній віце-пре-
зндент Ричард М. Тііксон пе-

місце на республіканському 
виборчому списку назива'ють 
ще таких осіб ,що с'відомі і 
заслужені серед республікан-
ців: секретар праці Джеймс 
Мітчелл, секретар внутрішніх 
справ Фред Сѓѓон, провідинќ 
республіканців в Палаті кон-
ґресмен Чарлз Галлеќ, голо-
ва Крайового Республікансь-
кого Комітету сенатор Трас-
тон Мортон і головний проку-
ретор ЗДА В. П. Роджерс. 

През. Айзенгавер відвідує ракетну базу 
в Кейп Нанаверал 

Вашингтон. —- В середу 10, 
лютого ц. p., през. Айзенгавер 
відлетів до Кейп Каневерал 
не Флориді, щоб перевести 
там особисто інспекцію існу-
ючнх влаштувань для вигіро-
бовуваяия і випускання ракет 
і сателітів. Під час відвідин 
Президент хотів переконетн-
ся на власні очі, чи і на скіль-
ки достатнќою є оборонна си-
ле наявних під сучасну пору 
далекосяжних міжконтннен-

тальннх балістичних ракет, 
зокрема таких їх типів, як 
Атляс і Титан, як теж ракета 
середнього засягу Поляріс. 
Ніякого випускання рекет чи 
Інших спроб під час перебу-
вення Президенте в Кейп Ке-
наверал не було. Керівники 
бази будуть інформувати Пре-
зидента про перебіг і проце-
дуру з випусканням ракет і 
сателітів з допомогою усних 
з в і д о м л е н ь і спеціальних 
фільмів. 

В АМЕРИЦІ 

Айзенгавер заявляє, що боротьба за волю 
триватиме так довго, поки є поневолення 

Вашингтон. .— Президент 
Айзенгавер промовляв на від-
ќритті Крайового Меморіяль-
ного Будинку Ветеранів за-
кордонних-восн і сказав, що 
боротьба за волю мусить так 
довго продовжуватися, як дов-
го в світі існує поневолення 
або загроза поневолення. Пре-
зидеит виразно ствердив, що 
ми не припинили платити ці-
ну за волю в тій хвилині, 
коли скінчилася війна. „За 

Поляріс, як теж домаганням 
деяких військових кіл. щоб мецькш Християнсько-демок-

ратнчній парти розглядатиме 
всі закиди, що їх від довшого 
часу зголошують різні кола, 
головно комуністи, але також 
німецькі соціял-демократи та 
польська політична еміграція, 
проти міністра для справ вті-
качів Теодора Оберлендера. 
Тому, що він займав поважні 
становища в німецькій війсь-
ково-політичній верхівці за 
останньої війни на окупова-
них німцями землях Західяьої 
України, противники Обер-
лендера закидають йому різ-
ні нацистські злочини, зокре-
ма причетність до масового 
розстрілу німцями польських 
учених та інтелектуалів у 
Львові після приходу туди в 
червні 1941 року. Большевн-
ки зробили з особи Теодора 

волю треба платити в щоден-
ному житті кожному, хто з 
неї корнстас". Далі Президент 
казав таке: „Кожний із нас у 
свій спосіб причиняється до 
сили Америки, сила якої є 
призначена на збереження 
волі". Коли б воля у світі бу-
ла послаблена, тоді б ми зро-
зуміли, що воно означаг. те-
перішня вбля у ЗДА і в ік-
ших вільних державах світу, 

-назав Президент. 

В ШПЌАГО ПОХОРОНЕНО 
СЛ. П. 0. ПЕТРА ПОНЯТИШИНА, ОДНОГО 

З НАЙВИДАТНІШИХ ДІЯЧІВ-ПІОНЕРІВ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

Џ ЦяяШШ акглійсисяй пре-
м'ср ѓгід час урядуваяня Партії 
Праці, а теперішній лорд Ірл 
Атлі приїхав до ЗДА, де вяго-
лошуватяме доповіді по біль-
шнх містах феї країни. В Ню 
Иорку вія був гостем на прии-
иятгі Об'сдвавих Світових Фе-
'дералістгЬ і сказав, „що страх 
перед атомовою бомбою пови-
нен об'сдватя Захід, подібно як 
страх американських колоній 
об'єднав їх був проти тодішньо-
го аиглійського короля Джор-
джа Ш в Ш б ропі". 

џ П а л а т а Репрезеятажтів 
9-го лютого прийняла резолю-
цДю про те, щоб армійський від-
діл продукції керованих ракет 
перейшов до Крайової Аероиав. 
тичноі 1 Космічної Адміністра-
ціі, як цього домагався прези-
дент Айзенгавер у своєму звер-
иенпні З 14-ГО січня ц. р. 

t В Дя МРЙП, Айова, 8-го лю-
того ц. р. Померла найменша в 
світі народжена дитина 23-річ-
ної матері Морріс Вермелеи. 
яка важила тільки 11.25 унції, і 

Шнкаґо. — Минулого поне-
ділка, 8-го лютого, тут на 
цвинтарі св. Мнколая похова-
но з належними йому почес-
тями сл. п. о. Петра Поняти-
шнна, бувшого Адміністрато-
ра Української Католицької 
Дісцезії з ЗДА та одного з 
найвидатнішнх і найбільш за-
служених діячів-піонерів А-
мернканської України. Сл. п. 
о. Петро Понятншнц, що від 
кількох років проживав в до-
мі свого сестрінка д-ра Мн-
хайла Наболотного в Скокі 
біля Шикаго, помер в четвер, 
4-го лютого, на 83-му році 
життя. В п'ятницю і суботу, 
5-го і 6-го лютого, в похо-
ронному заведенні Василя 
Му'зики, де лежало тіло По-
кійного. були відправлені па-
нахиди в приявності монашо-
го і світського духовенства та 
численних громадян. В неді-
лю, 7-го лютого, тіло Покій-
ного було перенесене до -цер-
кви св. Поснфа, в якій черго-
вого дня відбулись похоронні 
відправи в приявності Преосв. 
Кир Посифа Шмондюка з Фи-
ладелфії. В похоронних від-
правах взяли j-часть: о. д-р 
Ковальський з Норт Дакоти, 

Оберлендера головний пред-
мет своїх атак, як ніби символ 
„нацисте", що займає в уряді 
канцлера Аденауера одно з 
найповажніших м і ністерств. 
Речник Християнсько-демок-
ратичної Партії і згаданої Ра-
ди чести, Вільмельм Разнер, 
заповів, що швидко почнеть-
ся систематичний розгляд 
роблених ОберлендеровІ за-
кндів. __________ 

# Джапагарллл Неру, прем'єр 
Індії, заявив иа конференції 
свосі Конгресово! партії, що Ін-
ДІЯ мусить збільшити свій віД-
ськовий бюджет з уваги на за-
грозу від комуністичного Кн-
таю. Неру призвав, що це 
утруднюе;8дійсйения індійської 
„п'ятирічка", аЛе — казав він 
— Індія не Мас Іншого вибору. 
як тільки бути готовою до обо-
ронн країќв, ХОЧ вона ft надалі 
ннзшіг. яршішшн „співіснуван. 
ня" та розв'Явуваиия всіх спо-
ріц мирним шляхом. 

Делегація КУК відвідала міністра освіти 
провінції Манітоба 

ѓато свого часу і праці, ста-
раючись вирівнювати різниці 
які передусім існують в спра-
ві міжнародного роззброєння 
всередині американської дер-
жааноі верхівки. Американц. 
лочали формулювати сво. 
пропозиції на базі звідомлен-
ая, що його склала спеціяль-
на Комісія, покликана 29-го 
липня мни. року президентом 
Айзенгавером під головував-
чям адвоката з Бостону Чарл 
Щ А. К^уліджа. Звідомлешо. 
гїсї Комісії було готове в пер-
ошх днях січня ц. p., але ви 
явилося, що різні її рекомен-
даціі' дуже контроверсійні і 
мабуть, опинились у тому зві-
домленні внаслідок недостат-
іього поінформування Ч. А 
луліджа щодо історії перего 
jopiB над міжнародним роз 
лброснням. Так напр. реко 
лендація зредук}ватн так зв. 
синвеиційш роди війська і 
j6pof викликала негайний 

спротив в тих америкяАеькн:: 
військових колах, які вказу-
ють на й так нижчість аме-
рнканської суходільної армії 
в порівняниі з совстською. Ре-
комен.-і чція класти в міжнаро-
дннх переговорах головний 
натиск на захорону проти не-
_`лодіваної атаки теоретично 
правильна, але практично — 
безвартісиа — кажуть комен-
татори - бо большевикн по-
сгп вились до кілька кратних 
тпких закликів Президента в 
цій справі зовсім холодно, а 
то й вороже. Що ж стосується 
рекомендації взяти під увагу 
контрольовану „нейтральну" 
смугу в Евроиі, то проти та-
кого проекту поставились і 
Франція і Західня Німеччина, 
які були б тут найбільш по-
шкодовані, колг тим часом 
совстська теритоі)ія не підля-
гала б ніякій тАій контролі, 
бо Совети на нА рішуче не 
погоджуються. STO Ж покищо 
ЗДА не виготовили свого про-
скту на міжнародне роззбро-
сння і це — твердить преса — 
викликує критику збоку ін-
шнх членів конференції. У 
кращій позиції с Англія, яка 
мас готовий проект, пред'яв-
леннй иа останній сесії Гене-
ральної Асамблеї Об'сднашгх 
гїацій міністром закордонних 
:прав Селвииом Ллойдом. Це 
теќ званий триступневий про-
ькт, при чому першою стаді-
єю мала б бути заборона пе-
раяоднтп всякі нуклеарні ви-
іухв те технічне конференція 
! справі знайдення можливо-
ггей кантрояюваяМ продук-
іії атомової зброї. Французи 
(вертають увагу, що коли 
.рудно буде практично конт-
)олюватн продукцію, яка мо-
ке відб)-ватнсч у замаскова-
шх фабриках і лабораторіях, 
.о легше контролювати ‚‚спо-
.-іб транспортації", бо — ка-
жуть вони — трудніше зата-
ти околиці з викиднями для 
іалекослжних ракет та лето-
тща для далекосяжних бом-
иардувальників. 

Французьнй уряд продовжує чистку 
серед екстремістів в Альжирі 

Вінніпеґ, Май. 
рок дня 26 січня 

ПулМан, о. Прокоповнч з Ді-
тройт-Дірборн, о. Вівчарівсь-
кнй з Геммонд, Індіяна. та о. 
Шарнй, парох церкви св По-
снфа, який і займався та ке-
рував похороном. Почесну 
сторожу біля Покійного ста-
новилн члени Головного Уря-
ду УНСоюзу: головний кагир 
Роман Слободян, що репре-
зент)'вав на похороні Голоо-
ний Екзекутивний Комітет У-
НСоюзу, головні контролери 
інж. Степан Куропась і дир. 
Петро Пуцило та головний 
радний Тарас Шпікула В по-
хороні взяли участь прслстав-
ннкн багатьох місцевих і дов-
колишніх Відділів УПСоюЗу. 
із секретарками п-нею Подо-
лою та п-нею Олексиќ. Домо-
вину з тілрм Покійного нине-
сли на своїх плечах члени 
Т-ва св. Імеии. На поминках, 
що відбулись після похорону, 
хвилюючу промову про непе-
ревершені чесноти Покійного 
та ного заслуги для Церкви 
і Народу виголосив п. Р, Сло-
бодян. Промовляв також гол. 
контролер інж. Степан Куро-
пась та гол. радний Тарас 
Шпікула, на заклик якого 
прнявні склали 150 доларів 

- У вівто-
ц.р., деле-

ґація Комітету Українців Ка-
надн відбула півгодинну роз-
мову з міністром освіти в Ма-
нітобі, дост. Стюартом Е. Мек-
Лсйном. у справі впродаджен-
ня навчання української мо-
ви в манітобських школах. 
Делегація обговорила з мі 

ѓоції та обіцяв, що ного де-
партамент присвятить підне 
сеннм справам свою ближчу j 
вагу. В склад делегації входи-
днлн: о. д-р В. Кушнір пре-
зндент КУК. І. Г. Сирник -
перший заступннк президеи-
та, інж. Володимир Коссар -
другий заступник пре. тдеіп-а 
Василь І. Сарчук — генсраль 

Альжир. Французьішй у-
ряд звахився на дуже пова-
жний крок, заарештувати од-
яого з найвидатнішнх діячів 
рранцузько-а-іьжирськоі гро-
ладі!, Алена де Серіні, вндав-
дя ‚‚Еко д'Альжер", найбільш 
тошнреного французького ча-
jqmicy в Альжирі. Алей де 
Серіні не належав до ніодноі 
л п'ятьох реакційних оргаиі-
іацііі, що їх розв'язано після 

І останнього бунту екстремістів, 
іле втішався загальною пова-
. ою серед французьких гро-, 
мадян в Альжирі, як незале-
ниіі речник колоністів-націо-
налістів. Спершу поставлено 
його під домашній арешт, але 
швидко вивезено до вязниці-
кацету в Кабаш. де сидить ко-
ло 1,000 мусульманських ара-

ністром такі справи, як опуб- і ний секретар, А. Загарійчуь 
лікований недавно рапорт ко-1 та посол Федір Клнм і: 
ролівської комісії в справах 
освіти, а зокрема ті частини 
рапорту, що відносяться до 
навчання інших мов, як фран-
цузька і німецька, визнання 
української мови за креднто-
вий предмет у школах, курси 
для учителів для набуття ква-
ліфікацій навчати українську 
мову та репрезентація в так 
званому курікюлум комітеті 
який мас до діла з програмок; 

Спрінґфілд, що сене тепер пе 
ребувас на сесії манітобськог( 
парляменту. Речником делеґа-
ції був редактор І. Г. Сирник 

бів за активне сприяння про-
гафранцузьким партизанам. 
Здогадуються, що його ареш-
ѓували за тісний зв'язок з од-
дннм із головачів останнього 
бунту, Жозефом Ортізом, в 
Таборі якого за барикадами 
баче'но кількакратно Алена де 
Серіні. „Еко д'Альжер" мас 
бути проданий групі фреяцу-
зьких фінансістів, яка під-
гримус політику де Голя. Як-
Що це сталось би, то вперше 
головний часопис французь-
кою мовою в Альжирі висту-
пнв би проти колоністів, що 
домагаються повної ‚‚інтегра-
іії" 9-х мільйонів мусульман 
;о одного мільйона европей-
дів. та за політику лібералі-
зму з визнанням за автохто-
намн права самовизначення. 

У С В І Т І 

У С П І Х м о л о д о ї 
ІІІЯНІСТКІІ М А Р Т И 

Ш Л Е М К Е В И Ч 
Учениця сл. п. Романа Са-

внцького, Марта Шлемкевич, 
яка дістала диплом від ‚.Na-
tional Guild ef Pieno Teechers", 

студій. У своїй презентеції де-1 візьме участь у концерті шес-
леґеція підкреслила значеи-і"і нашфг-щ;::: - Л І ; ::узн-
ня матірних мов, зокрема уќ 

о. д-р Кнапп з Дітройту. о. д-р пожертв на цілі місцевої па-
Ваврнк з Шикаго, о. Когут з рафіяльної школи. 

раїнсвкої мови в Манітобі, де 
живе поважний відсоток гро-
мадян, які вживають украін-
ської мови в стоїх домах і 
церквах. У зщ'язку з цим де-
леґація покликалась на ра-
порт королівської комісії в 
Алберті, який порекоменду-
вав навчання матірних мов у 
школах тієї провінції. Мініс-
тер МекЛсйя запевнив де.іе-
гецію про свос снмпатичнс 
стевлення до побажань делс-

!ків стей"ту Ню Джерзі, який 
і відбудеться 27-го березня ц 

p., в залі Гріффіт у Нюарку, 
о год. 3-ій по пол 1959 р. Мар-
та Шлемкевич одержале одне 

найвищих признань МЕА 

ґратуляціями за стиль і зраз 
KOBV систему навчання. Мар-
та Шлемкевич п р о д о в ж у є 

О У Каїро з'Іхались вісім мі-
ністрів закордоняих справ дер-
жав, приналежних до Арабської 
Ліги, які дискутували над спо-
собами протидіяння планові Із-
paivTro внкорнстатя води ріки 
Пордану для наводнення пус-
тині Неґев. Араби вважають, 
що Йордан це також їхня рі-
ка, що П вод не вільно збідню-

виключної корнети Із-

ляп Ляма вислав був заздале-
гідь до малої гімаляйськоі дер-
жави Сікіяму. Тепер цей скарб 
псретранспортовано до Індії. 

ф В часі офіційної візатя іта-
I лінгьхого президента Г р о н ќ і 
і в Москві перебував там теж у 
І характері приватного туриста 
І — американський амбасадор 
при Об'єднаних Націях, Генрі 
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ВІДПОВІДЬ ЄДИНОНЄДІЛИМЦЯМ 
У листі до редакції відомого амсрнкан-

ського часопису ‚.Ню Порк Тайме" в числі 
з 25-го січня ц. р. був надрукований лист 
колишнього офіцера ..Білої Донської' Ко-
зацької Армії" в pp. 1917 - 1920. а тепер 
професора цивільної інженерії в Прінстон-
ському університеті Гріґорія Чсботарьова. 
спрямований в основному проти прийнятої 
17-го липня 1959 року Конгресом ЗЛА і 
проголошеної президентом Айзенгавером 
резолюції про Тиждень Поневолених На-
цій. Намагаючись здискредитувати цей r.j-
сТро атакований водночас Сонетами видат-
ииїі акт американської легісллтури й ек-
зекутивн. проф. Чеботарьов у споїм листі 
доказував, що резолюція про Тиждень По-
йеволеннх Націй не мас ніякого значення, 
бо. мовляв, деякі з названих у ній народів 
не ісцують 1 їх треба, трактувати як ..мітнч-
йі". до того винайдені гітлерівськими кан-
пеляріямн під час готування збройної інва-
зії на Совотський Союз. Зокрема, на його 
думќі', не івнують такі народи чи країни, 
я̀к Козак і я, loo козаки не с ніякою окремою 
нацією з окремою мовою, а тільки колнш-
ціми прикордонними військовими колоні-
стамн; не може бути мови й про Ідоль-Урал 
бо виливана так територія охоплюс цілу 
низку монгольських племен і ссиовшгм її 
Населенням с росіяни. 

У свосму листі до „Ню Йорќ Таймеў", 
проф. Чеботарьов, чи як він підписується — 
Чебстаріофф ‚насмілився навіть твердити, 
що Конгрес і Президент впали жертвою на-
цистівських агентів і їхньої дезінформації. 

Тенденційний лист проф. Чеботарьова 
викликав рішучу реакцію збоку кол. ксмі-
шевера ЗДА в справах ДП і колишнього 
Директора бора Окремої номісії для дослі-
джввая комуністичної агресії Едварда М 
О'Коннора. У своїй відповіді на цього листа. 
Надрукованій в „Ню Порк Таіїмсі" 9-го лю-
тото ц. p., О'Коянор, як один із консуль-
Тантів Конгресу й уряду в справі розолю-
ціі про Тиждень Поневолених Націіі. за-
веречуе з цілою рішучістю закид, що дння 
резолюція могла бути прийнята під вплн-
вом нацнстівськнх аґЄнтіВл і стверджує, що 
вичислені я ній народи названо на підста-
ві офіційних ренордів і рапортів уряду З'с-
дннеянх Держав Америки, не зважаючи 
на те, що ці рапорти і рекорди „не цілком 
погоджуються з перекрученими російськими 
поглядами на історію". Зокрема, як підкре-
слюс О'Коянор. незалежність Козаки була 
встановлена волею населення козацьких об-
ластей 20-го жовтня 1917-го року і так са-
мо проголошення Демократичної Респуб-
лікн Ідель-Уралу відбулося 12-го листопада 
1917-го року, внвелідок рішення Нгщіонзль-
ного Зібраяня представників цієї території. 

З'ясувавши, що головною ціллю у:;па-
левої. резолюції про Тиждень Поневолених 
Надійѓ було визнання національних аспі-
радій поневолених народів і їхнього пѓава 
на незалежність. Еівард О'Коннор напри-
кііщі свого листа підкреслив. :-. одного боку. 
факт коспроможностн 70-мільйонової ро-
стйської нації в Совстському СОЮЗІ вияпнти 
властиво - російський патріотизм, і з 
другого боку, пригадав, як дивовижний 
факт, що иі одна в організацій у вільному 
свѓгі не працюс для національної незялеж-
ностп Росії, а, навпаісн, багато явппх і та-
смиих російських організацій змагає тільки 
до збереЯ{еянл російської імперії, без уваги 
на режим. якиА- в ній існує. 

Вдварл О'Коннор дав у свосму 'листі 
цдиноможливу. конкретну і рсчеву відпо-
відь усім явним і скрнтим єдинонсділимцям. 

які намагаються завернути на.-чід ісолосо 
історії. Водночас із цим мас свою вимову 
теж і висловлена О'Коннором суі'естіл. що 
дуже корисним для національних інтересів 
ЗЛА було б конгресове дослідження ПОЛІ-
тнчного руху „Росія понад усе", що зорга-
нілопана і діс таємно у ЗДА. 

Загострена тактика Хрущова 
„Чи ви не думасте. — запитав у мину-

лпіі понеділок американський журналіст 
лсржавного секретаря Християна Гертсра 
на пресовій конференції у Вашингтоні. — 
що від листопада минулого року, коли ви 
говорили нам про це (німецьку проблему). 
позиція Хрущова в цін справі загостри-
ллсь". — „Так, думаю, що це одинокнп 
спосіб, як можна окреслити заяви, які він 
зробив лід того часу. І не лише заяви, але 
и декларацію на недавньому з'їзді прсдетав-
ігяків Варшавського пакту. . ." 

Цю „гострішу" позицію .Хрущова дер-
жавний секретар окреслив точніше, наз-
вавши її просто порушенням духа угоди, 
яку Хрущов уклав з президентом АЙзенга-
сером під час розмов в Кемпі ДеЙвіда. 
Тоді Хрущов відкликав ультимативні термі-
ни щодо порозуміння в сяраві Німеччини й 
Е'.рліну і запевнив, що Сзветя не зроблять 
в цій справі ніякого одностороннього акту. 
Цю заяву, яка була рівнозначною з від-
кликаншги попередніх поѓров. ААзеягавер, 
що раніше відмоплявся засісти за конфе-
рснційннй стіл під тиском погроз, уважав 
за вистачальну. щоб погодитись на кон-
ференцію „на вершинах". Вернувшися з 
Америки, Хрущов у своїх промовах в Китаї 
і в Москві спершу дійсно обминав загострю-
ваяня атмосфери і не вживав свого звнчно-
нсго тону самохвальби та погроз. Вернувся 
він до цього тону від часу свосї подорожі 
до Млдярщинн. Остання ж, згадана Герте-
ром. декларація Москви і її сателітів вже 
ні трішки не відбігає своїм змістом від де` 
клярацій. відомих з часу холодної війни, за 
вийнятком хіба того, що ще нема там фраз 
про ..американських паліїв війни". 

Шукаючи причини такої зміни, журналі-
сти звернули увагу на можливість її зв'яз-
і;у з оѓтан кім н со-встськнми ракетними спро-
бамн. Християн Гертер підтримав цей здо-
гад. Історія Совгтеького Союзу багата на 
приклади тісного зв'язку дипломатії з ста-
ном військових магазинів. Коли большеви-
кн були слабі, вони плазували. Цс був час 
політики Літвінова. В часах колябораціі їх 
з Птлером тон дипломатії Молотова був а-
рогантськнн; після переходу німців через 
Дніпро він знову став покірливий; в Ялті 
Сталін торгувався, але після Потсдаму й 
американської демобілізації — став знову 
яапнстливнй. Все ж це було ще за ятомово-
го монополю Америки. Коли він скінчився, 
тон больніевиків негайно підвищився і дій-
шов аж до - Корейської війни. Вистрілен-
ня большевнканн „слутніків" підштовхнуло 
Хрущова до спровокування Берлінської 
крили. Тепер ніби Совсти мали успіх із 
своїми далекосяжними ракетами, і вони ду-
мають. що можна знову ламати зобов'язан-
ня ері роти Айзгнгавера. об раж ѓвати іта-
лійського президента і поводитися так. що 
в нормальних часах така поведінка спричи-
нювала вибух війни, . 

Цікаво, що ця зміна тактики сталася за 
чотири місяці перед конференцією на нер-
шннах. Якщо Хрущов думас, що він зазда-
легідь стероризує західніх партнерів, то — 
мабуть грубо іюзчарусться. Здасться, перс-
тяганням струни він ще раз докаже прик-
мстну рису всіх диктаторів, яким памоію-
читься в голові від успіхів і лісі самі при-
СПІШУЮТЬ свій кінець. 

Оспіваний у наших думах 
„синій Дунай" від найдавні-
ших часів був важливою вод-
вою артерією для цілого ряду 
центральних держав Европн-
Відомий Віденський Конгрес 
1815 року урочисто А .‚по всі 
віќя" декларував ріку Дунай 
як „вільну ріку для всіх над-
дунайськнх" держав. Прн-
близно від того ж року поча-
ла діяти міжнародна Дунай-
ська Комісія, до якої входили 
аж до другої світової війни 
Румунія, Болгарія, Угорщн-
на, Чехо - Словаччина та Ав-
стрія. Царська Росія марно 
намагалася здобути впливи у 
цій наддунайській „Антанті", 
і Щойно з кінцем другої спі-
тової війни її пересмннк, аг-
реснвннй СССР став не ли-
ше членом Да'найської Ко-
місії. але й при помочі ціло-
го ряду членів - засновників 
старого водного альянсу — 
всевладним диктатором у тій 
Комісії. Ця „дунайська агре-
сія" Москви мала місце в 
1948 році, і від того часу о-
співаняй нашими предками 
„енній Дунай" дорешти по-
чсрвонів. 

Творець і найстарший член 
Дунайської Комісії, габсбур-
зька, а потім поверсальська 
Авст})ія. понад 20 років тому, 
внаслідок окупації її чотирма 
державами втратила й всі 
свої традиційні географічно-
торговельні привілеї та пра-
ва иа Дунаю, і щойно тепер, 
в останніх днях приступила 
до дунайської ..сім'ї народів 
Це сталося після дуже дов-
гих політично - господарсь 
них міркувань, парламентар? 
них дебат та прогноз иа май 
бутнс. Остаточно переважила 
у Відні опінія, що у зв'язку з 
деяким відпруженням у від 
носннах Схід - Захід, для тієї 
малої республіки, лихою до` 
лею розташованої між цими 
двома світами —- настала 
крайня пора врегулювати й 
Цей ще неполаляанин сектор 
її господарського життя, так 
тісно сполучений з водним 
шляхом колишньої національ-
ної ріки. Дунаю. 

Але й тут совстська сторо 

гострі протести деяких захі-
ніх потуг, які окреслювали 
таку австрійську політику як 
явну співпрацю з комуністнч-
внм бльоком. А зберігати по-

ПА ТЕМИ ДНЯ 

ПРОБЛЕМА ПЕНСІОНЕРІВ 

У ЗДА б понад 16 мільно-
нів осіб, що мають 65 і біль-
ше рок'ч. Велика частина з 
них пенсіонери соціального 

літнчну невтральність на пе^Ізабезпечення федеральногоў 
рехресних ідеологічно - дер-
жавних шляхах було одним 
із головних домагань, які 

ряду або ще й приватних 
пенсійних фондів, а деяка кі-
лькість живе з громадської 
добродійности. 

Лікарі, соціологи й пра-

ставлсно до Австрії збоку ССі 
СР і західнього світу. Бльок 
європейських держав добачає 
в такому кроку Австрії явну 
небезпеку, що за співпрацею 
у справі Дунаю підуть далм в е л и к о ї , н а с е л е я н я , я . 
Ші ГОСПОДарСЬКІ й ІНШІ B H X H - . 1 V . „ v r t M r „tw m . n u „ w - г а л 
ляси у сторону комуністично-
го бльоку. 

Калсуть, що австрійський 

цівннкн добродійних установ 
цікавляться проблемою цієї 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
і ї ї . 

І 

В справі світового конґ 
українці 

Прочитавши вістку про на-
ради представників українсь-
кях організацій в ЗДА в 
справі скликання Світового 
Конгресу вільних українців 
(„Свобода" 2 лютого ц. ̀ р.). 
хочу поділитися в цій справі 
своїми думками. 

На мою думку, наші пред-
ставннкн с ляше „умовними 
вдобрювачами ініціятнви", то-

на поставила негайно -свос- СССР та його сателітів, а вод 
„вето", домагаючись. щоб 
Дунайську Комісію поширено 
ще одним членом, совстською 
Україною, дармащо від укра-
їнських кордонів до Дунаю 

уряд погодився иа таке від-
хялення ще в 1948 році, під 
час ..сердечної" візити в Мо-
скві канцлера Юлія Рааба, 
а щойно тепер, з початком 
1960 р. політична коньюнк-
тура „осмілила" державні ко-
ла Австрії офіційно проголо-
сяти приступлення ЇЇ до Ду-
найської Комісії. Шестнчлен-
на австрійська делегація, під 
проводом амбасадора Вольте-
ра Водака, прибула недавно 
до Будапешту, щоб остаточно 
підписати далекойдучу в сво-
їх наслідках угоду. Покищо 
не устійнено. що буде з до-
иаганнлмн Москви, щоб до 
цього „дунайського червоно-
го братства" долучити й У-
ССР . . 

Торговельне значення Ду-
наю зростає з кожним роком. 
Ізоляція Австрії від цієї важ-
лнвої комунікаційної артерії 
ставить цю малу й небагату 
державу в щораз гірше еконо-
м†чне становище. Слиним ви-
ходом для неї з того скрутно-
го положення є нідкрити вік-
но на південь. Ось такі по-
літичні н фінансові міркуван-
яя австрійських державних 
мужів. Це ft примусило їх, у 
зміненій політичній констеля-
ції, приступити знову до Ду-
найської Комісії. Майбутнє 
Ьокажс. хто на такому бра-
тгінііі скопистас, а хто втра-
твть. Західні 'круги побоюють-
с$, що така співпраця Відня 
втягне Австрію в торговель-
нр-економічну сферу впливів 

му, що в розгублені в обличчі 
моря скомпліковаянх політнч-
них, економічних, суспільних, 
технічних і інших проблем, я-

ка в кожним роком зростає, Kj більше й більше заливають 
внаслідок поліпшення і гігіс-
нічних умовив і підвищення 
життьової стопи. Важливим с 
те, щоб ці мільйони пснсіо-
нсрів почували себе щасливії 

поле вашого діяння, ізолю-
ючи нас, роблять нас самих 
безпорадними і нидіючими. 
Тільки згромадившися разом, 
зуміємо знову відчути наші 

иочас ослабить зв'язки Ав-` 
стрійської держави зі Захо-
дом. Також досі комунікацій-
но` та ексгноиі-чяо ізольована 
комуяістнчна Угорщина ма 

цілих 70 миль. Західні дер-'тнме відкрите нікно в Західну 
жавн довго відриджувалн Ав- Екропу — через Відень. У-
стрії в'язатися хоч би й та-'слід за тим підуть дальші ко-
ким водним альянсом із чисто иуністйгчиі „благодаті", у са-
комуністичною тепер Дунай- мо`серце Европи. А цього Ав-
ською Комісією; були навіть стрія не бачить. Р. К. 

Англійська династія, змінює родинне 
прізвище 

ми та здоровими не. тільки І"""- О т ^ . Р^Д^ часу^нака 
^іо„„„л о-1 А . . г а п . п

 3Уе н а м відчути потребу по-
фівнчяо, але н духово. гяснуін один йдвомурукя і 

Стверджено, що амервкан-
ці бояться залишати працю і 
переходити на т. зв. емериту-
ру. І не тільки тому, що пен-
сія, з якої треба жити після 
відходу з праці, значно мен-
ша 'від заробітків активних 
працівників, але й тому, що 
майбутні пенсіонери не зна-
ють, що вони мають цілий 
день робити. Тривожиться 
пенсіонером і його жінка: „Та 
він буде мені в хаті цілий 
день завад жати, а чек із пен-
сісю прнходнтиме лише раз 
на місяць, а не щотижня, ліі 
тепер". 

Нічого дивного немає в то-
му, що. входячи в нову добу 
свого життя з такими настро-
ями, пенсіонери втрачають 
рівновагу духа, і деколи в ро-
дннах, що1 мали б корястати 
з старечого відпочинку, почя-
наоться незгода й сварня. 

Щоб не допустити до тако-
го стану, журналіст пресово-
го ионцерну Скріплса - Го-
варда д-р Гаролд Гайиан ра-
дять майбутнім пенсіонерам 
вже за кілька років перед за-
лишеняям праці прнготовля-
гися до життя пенсіонера. 

Відхід на пенсію — це не 
сКок у безодню, а початок 
нової доби в житті людини, 
доби, можливо, приємнішої, 
іќ доба повс'якденної праці. 
Іенсіоиери мусять також пра-

цюватн, бо неробство, це по-
чаток психічного Невдоволен-
ня, що може привести до фі-
зичної і з'мово! недуги. Жін-1 

їси. вільні від обов'язкової 
праці поза домом і від праці 
над вихованням дітей, можуть 
вкладати свій труд в релігій-
них, громадських та інших 
організаціях. Те саме можуть 
робити й чоловіки. Наші ор-
ганізації і установи повинні 
мати списки пенсіонерів 1 ви-
користовуватн в міру можлн-
востн їхню енергію для доб-

вщьних 

ння, а стали людьми 
Іїнського ' маштабу — 
ськимн патріотами. Нам 

люди, яці розуміють 
вагу часу, і вмію'ть підходити 
до питань раціон'ально, не с-
моційно. '-' t' 

Підходячи до питань Сві-
тового Конгресу Українців з 
такої точки зору,' - їв зайвим 
побоюватися всяким дотепер 
існуючим групам, 'Що Конгрес 
може пошкодити їхнім інтере-
сам, бо їхні інтереси повинні 
бути загаль`но - українськими. 
Бажання всіх українців — ба-
чятя активне намаганна всіх 
угруповань зорганізуватися в 
один бльок. Можливо, що на 
близьку м'ету скорнстають із 
такої ситуації ті` провідники 
поодиноких груп, які бажа-
ють за всяку ціну вдержати-
ся на чолі нервово`'- вясяаже-

обвести валом нашої сили все, його членства. Це більше і 
що нам дороге, і плекати день І більше відстрашує - і колись 
визволення українського яа- активних громадськвх діячів 
роду, поки ми ще є українсь-' і звичайне членство, ие лише 
кнми українцями. І від даної групи," але й від 

Всі ми є свідками т в о р е н н я ' J g g - ь к о г о ^ г , ) о ^ а a g g r o 
великих чудес — з одного ж и т г я " 3 ^ iKtb'ZZtZil 
боку, найбільш примітивні Д?к ^ Г 0 . " н а " б І Л

л
1 , ш

л ^ П ^ 
..ні амбщюнери не можуть неѓ 

добачувати, що Џа. довшу ме-
ту, як так далі будуть иро-

народн Африки стають неза-1Н1 а-ощюмери ^ - W ^ S S ZZ 
лежнимн а з другого, най-' Добачувати. що faa довшу ме-
більш скомпліковані групи 
народів і держав знаходять Дожувати свою Ярацю, те, 
сп(льну мову для того. щобія" " ^ W g ^ j W T O - j w j g -
забезпечити собі існування, і m a T w y i провідники іядіян без 
Що ж ми робимо- ‚Ум`овно о- Рядовиків . А шкода, бо так 
добрюсмо івіціятнву" для т о . ібагатоможиаувільномуевіті 
ѓо, щоб зійтися і погозорити! зробити, як багата илм пе-
Ми неначе дивуємося, пощоІтР'б"о зробити. Нам треба 4а-

Лонд(Ж. — Королева Сли-
савста II проголосила в по-
неділок 8-го лютого ц. p.. що 
Гї нящадкЯ, за вийнятком тих, 
що мають законне право до 
титулів „Його світлість, кнл-
зів і княгинь", носитимуть ро-
динне прізвище ‚‚Мавнтбеттен-
Віндзор". Зате вужча королів-
ська родина з згядавпми кня-
жпмп титулами Пуде нада-
лі зберігати прізвище В{нд-
зор. Мавнбеттен це родинне 
прі.'.ншцс чоловіка королеви, 
князя Фнлипа, яким дістав 
вже згодом титул Кдннбурль-
кого кнл.іл. Попередня зміна 

І прізвища англійської династії 
відбулась 17-го липня 1917 p., 
коли король Юрій V прого-
лоснв. що він зрікся, німець-
них титулів Саксе-Кобурґ-
І отта, що існували від часу. 
коли королева Вікторія виїі-

шла була заміж за ні^сць-
кого князя Альберта а дому 
Саксе-Кобурґ-Ґотта, та що 
члени династії носитимуть 
прізвище ВІндзор. З тсперіш-
ньої зміни, що її проголосила 
Слисавета II, багато осіб "в 
Англії не вдоволені,-бо-голо-
вою дому Мавнтбеттен не с̂ 
князь Фнлип. а шеф штабў 
лорд Мавнтбеттен, колишній 
віце-король Індії, якого не 
люблять в аристократичних 
колах Англії, закидаючи но-
му, що він був головним вн-
нуватцсм „втрати" Індії для 
бритійської корони. 

г 

ми мали б зійтися, і, як на-
віть один з представників ор-
ганізації заявив, залитую-
чись: „Чи виплатиться шкіра 
за виправу (чисто по-бнзнсс-
менськя!)-" 

Тільки той не вміє внпра-
внТи так шкіри, щоб оплати-
лося, хто не мас відваги про-
бувати виправляти. Тон, хто 
є сміливий ‚той не лише сам 
мас шкіри подостатком, 'але й 
її експортує. Світовий Конґ-
рес Українців не лише лотріб-
ний, але й необходнмнй. 

Конгрес повинен відбутися 
якнайскоріше — можливо, під 
кінець цього року. При під-
борі місця для Конгресу тре-
ба звернути увагу на геогра-
фічяе цоложеяня центрів уќ-
раїнськнх спільнот. Далі, оче-
видяо, оскільки Конгрес по-
винея бути надзвичайно сер-
йозним ділом, побажано ви-
брати таке місце, яке забез-
псчнло б делегатам максимум 
нагОдн на медитації, щоб 
склахіія добрий іДслих СОВІС-
ти" і, як можливо, добре „по-
жалувати за гріхи". Це певно 
могло б відбутися краще не 
при блисках лямпок фото-
графічних апаратів, а в скром-
ній, серйозній та інтимній 
атмосфері. 

Метою' такого Конгресу по-
вннно бути: 

а) обговорення способу за-
безпечення загальяо - укра- увагу 

глянути в такі ділянки, як: 
школи, молодь, студентство, 
мистецтво, преса, шдіо, теле-
візія і т. д. Далі, чи яе вар-
то було б глибше застановя-
тися над тим, як мається 
справа з нашим світом наукя, 
техніки і економічних ресур-
сів. Чи все те, НА:що ми.те-
пер внтрачасмо енергію і час. 
вийде на користь України? 

Технічно - організаційні ѓѓя-
тання, зв'язані з 'Конгресом, 
можна поділити на дві груня: 
а) під готова Конгресу і б) 
переведення Конгресу. 

Оскільки нам іде про те, 
щоб Конгрес відбувся за вся-
ку ціну, питання, зв'язані з 
проблемами перщої група, 
далеко важливіші від питань 
другої групи, і тому Тут Дб-
зволимо собі кинути кілька 
думок щодо підготовн Конт`-
ресу. -

Передусім, ініціятнвнин ко-
мітет для скликання Конґре-
су повинен подбати, щоб по-
дібні комітети зорганізувалп-
ся в кожній державі, де, цсре-
бувас українська' спільнота. 
Всі ці комітети повинні про-
вести відповідну пропаганду 
для спопуляризований потре-
би Конгресу. Мі'сцеві" грожа-
ди повинні влащтовувати схо-
дини з відповідними допові-
дями і дискусіями. Бажання 
українського г р о м а дянства 
треба абсолютнА 4 брати під 

жраіпськна Нароліші Сиіиз . 
.‚Свовода" це тверздня укрж-
птдіп у віяьаому світі, ям ќа 
.оть зя совою С5-лІтпіо ІсторІ̀ о 
арояіликгггва в оолігнчтшх. ео 
щяльшіх та культурпих лмш 

ґваяях вашої іміграції 
в Амррвш. 

Інських інтересів — безуйин-
ра їх самих і" для корнети'^"й змаг за визволення Укра-
ширшої громади. Можна б і 1 н с ь к о 1 Держави: 
організувати з них збирачів б) забезпечення україись-
вплат на Народний Фонд із "J" СИІЛЬН0ТІ "Рава яа все-
такою докладиістго. що була I j - J Д — ^ ^ Ї Ї Ь п ї ї 
б охоплена кожна родина і о- ^щтйіт народаііиТ 
соба. Пенсіонерами могла б: в ) активно проводити до 
користуватися і така загяль-.'азасциоро довір'я всіх укра-
нокрайова допомогова уста- Інських угруповань у віль-
яова як ЗУАДК. ному світі і 

Праця у своїй хаті, у своїй І г) змагати до зоргаяізуван-
роднні і громаді — це най-, яя,тіла, яке репрезентувало б 
кращий засіб втримати здоро-! У ^ У ^ Р ^ ^ в̂  пЛлому світі 
в'я старших віком осіб. Щоб 
не дармувати, пенсіонери по-, 
винні також багато читати 
якщо очі їм на цс дозволя 
ють. Д-р Гаймаи рекомендує 
американцям читати твори 
Марка Твейна, Карла Санд-
бурга, Сіяклера Лука і Джа-
на Стейнбека. Наші пенсіоне-
ри можуть перечитувати ук-
раїнських клясиків. 

Музика — це також чудо` 
вий засіб для втримування 
здоров'я тіла ft духа. 

й яке змагало б до забезпе-
чення вищезгаданих потреб. 

Ясна річ. що нам йде не 
про якусь містичну консолі-
дацію, а про те, щоб виправи-
ти людські слабості, — ско-
ордннуватн тактичні елемен-
ти наших поодиноких угрупо-
вань. Отже, якого характеру 
цей Конгрес повинен бути: 
політичного чи суспільного. 

Нам потрібно персональної 
консолідації людей, які змо-
гли б перебороти свос власне 
„еґо" і визволитися з кігтів 

Івузькопартійного чи групово 

Ь 
С. Рмнднк 4; 

ПО ДОРОЗІ ДО МІЛЬЙОНІВ J 

L ЃДруге оповідання Барона) !; 

v (1) 
Ще за студентських часів я 

був великим соиіялістом, си-
льно ненавидів капіталістів і 
не міг зрозуміти,' чому нска-
піталісти. що становля'п. 99.-
Wli всьог`о людства, тсрп-
ллть цих виродків, дозволя- 1-му. Коли часом зустрічаємо 

етичних, бо завсігдн почнна-
пастьсп. як відомо, солодки-
ми мріями, вій тим не менше 
швидко її радикально виліко-
пуі: людину від усяких мрій, 
І В П"Му числі и від соціяліз-

ють їм тггя людську кров І 
не вивішають їх. Але з бігом 
часу ця ненависть стала по-
мало поѓахати. Не тому, що 
ніхто не пив із мене кровн, а 
тому, що кожне людське по-
чуття, чи то ненависть, чи 
л'юбов, із часом ті^тггть спою 
гостроту. 

А Ще трохи далі я таки зо-
всім збайдужів до цісі матерії 
і зацікавився меншими проб-
лемами. Прийшла війна, а за 
нею еміграція. Велику ролю 
відграло цос одружіння. Хоч 

коватих (ч)ціл.іістів, то цс 
злебиіьшв ті. що з нього їдлть 
хліб, або люди великої інер-
ції і залізної витри валости 
думки. Бодай так мені здаєть-
ся. А ви думайте, як вам при-
смніше 

винищення капіталістів у 
країнах Леяіяоиих операцій 
не принесло одпакових і до-
с-пітніх порцій їжі навіть Џн 
12 чи й 18 годяя щоденної 
праці, тоді як під живими ка-
піталістами можна наїстися 
за 8 годин. І я пішов так да-
леко, що почав навіть думати, 
як би то самому стати капі-
талістом. Бо коли вже прямн-
рнтися з капіталістнчяим ла-
дом, то найліпше зайияти в 
ньому таку позицій, щоб чо-
ловік не мав охоти знову мрі-
яти про соціялізм. 

Але чим більше я щю цг 
думав, тим більше перекону-
вався, що ця штука далеко 
не Кожному може вдатися. 
Далеко не кожному! Можлн-
вість стати капіталістом ви-
магае такого самого талант}-, 
як. наприклад, можливість 

Боже благословення, і а цьо-'"хто збільшуѓ, людський до-
IX) малого чеха став великий ібробут, того треба звати до-
капіталіст, що набудував мни- бродісм, бо він на ділі вико-
жество фабрик, шевських і HO ' нўе Божу заповідь про любов 
шевських, лав працю і гар- до ближнього, байдуже, чи 

Я скоію переконався, що стати добрим письменником 
нема часу чекати, аж поки всі Про такого письменника ка-

. . „ ^ . . . і . ^ — л шЛта шлшм irv#^A. м.Аі, . ,- Т - п п н ч . і-1 Клм.'ЛЇ ПО. стануть санкюльотами. з роб 
ллть соцІяльну революцію і 
матим}ть однакові порції їжі, 
працюючи всього-на-всьоіх) по 
чотири години на день. їсти 
треба було негайно — і мені, 

цей інститут належить до по- і жінці. А ще я побачив, Що 

жемо: „Талант із Божої ла-
скн". Так само з ласки Во-
жої став міл`ьйонером чеський 
шевчик Батя. Кажуть, що він 
навіть не вмів пошити черевп-
ка і бу'в тільки вбогим пола-
тайком. Але зійшло на нього 

ний заробіток великим тисп 
чам і тисячам людей і зробив 
щасливими їх родини. А крім 
того, збагатив свій рідний 
чрай великими експортовимн 
прибутками. Коли ми з прн-
ємністю читаємо, як двос лю-
бнлося чи не любилося, то 
чому нам так нудно читати, 
як люди робляться мільйонс-
рами? Наберіться цікавости 
V" цього оповідання! 

Історія американських мі-
льйонерів, не тих, що дістали 
мільйони задурно, а тих. що 
дійшли до них власним гор-
бом. дає докази, що вміти 
робити гроші ^с великим ми-
стсцтвом, навіть більшим, ніж 
написати якусь славну поему. 
Цс мистецтво і з морального 
боку стоїть вище за псі інші 
роди його; в усякім разі не 
нижче, бо завсігдн приносить 
за собою збільшення людсь-
кого добробуту, як це бачимо 
на прикладі славного Баті. А 

пін робить із любовн до ньо-
го, чи до себе самого. Тому 
можемо ще раз сміливо сказа-
ти, що мільйонери типу Баті 
мають у собі Важу іскру і 
діють з Божої ласки. 

До таких, може занадто смі-
ливих, думок я прийшов, ко-
ли мене притиснула біда, І 
вирішив спробувати, чи я таЌ 
само не маю в своїй душі по-
дібяої іскорки. На мільйони я 
не рахував і казав собі, що 
буде з мене досить, коли до-
роблюся скромних тисяч. І це 
ліпше, ніж нічого. Не ОДИН з 
американських м і л ь йонерів 
починав свою кар'єру з про-
дажу газет і при цьому ледве 
чи думав про майбутні міль-
ііоии. Можна сказати, що на-
віть шкідливо думати про них 
ЗЃО$Љ Треба думати про най-
мсншс. Починати з маленько-
го. А там нехай дісться Воля 
Божа . . . Така власне мехаиі-
ка збагачення. Тільки така. 

Щоб дійти 'до великого роз-
маху, треба починати з ма-
лснького киву. 

Добрим прикладом, що не 
мало заохочував мене, був; 
для мене один емігрант у бли-1 
зькін околиці. Це був кацап, 
на прізвище Старовєров. Прн-
їхавшн до Чехії, він запрова-
див собі „куроводство". Роз-
почав від кількох десятків ку-
рей. І скоро доробився до то-
го, що закупив інкубатор і 
постачав на всю околицю і на-
віть до недалекої Праги ку-
іхгй. курчат і яйця. Коли такі 
речі може робити якийсь азі-
ят I пря тому шалено багаті-
гп, то чому не можу я? Прос-
то смішно! Тим більше, що я 
не гонюся за великим. Отже, 
за діло! 

Про свої заміри я нікому 
нічого не сказав. Навіть рід-
ній жінці. Тільки одного разу 
так підійшов до неї: 

— Доктори кажуть, що з 
трьох курячих япць стільки 
саме поживи, як з одного 
фунта волового м'яса'. Як ти 
думаєш? 

— А що далі? — васторо-
жнлась жінка. 

Далі" буде далі, але я 
перше хочу знати, ЩО ти про 
цс думаєш. 

— Думаю, т о це дурниця. 
— Чому дурниця? 

Тому, що дурниця Де ж 
воно видано, щоб три яйця 
заступили фунт м'яса? 

— Але це кажуть доктори. 
— Та вони завсігдн щось 

перекручують. 
Я говорю про докторів 

медицини. 
— То все одно. 
— Цс, жінко, фолкльорна 

словесність, „і-олос. народу. А 
ми повинні мати свій нритич-
иий розум. Я думаю, що в 
справі яєць вони кажуть 
правду. 

— А до чого ти це гнеш, 
цікава б я знати? 

— Нічого я не гну. Мені ви-
падково прийшло в голову, 
чи не ліпше яам перейти на 
ясчну страву. 

— На яєчну?! Ніколи! 
— Та чому ніколи? Поду-

маи тільки, які вигоди. Игр-
ша вигода та. що значно де-
шевше. Подруге, з яйцями 
безмірно менше роботи, ніж з 
м'ясом. А потрете, відразу пі-

Після переведення такої 
акції, можиа приступити до 
підбору кандидатів ца делеГа-
тів. Ці кандидати Повинні за-
ступати політичні.І аполітич-
иі угруповання. Список кан-
дндатів має бути опублїкова-
ннй по всіх важливіших ук-
раїнськнх часописах, щоб су-
спільство мало змогу вясло-
витяся щодо їх кваліфікацій. 
Делегати мають бути вибрані 
па базі пропорцінностн щодо 
членства даної організації чи 
угруповання. 

Очевидно, що коли б Конѓ-
рес був скликаний, то Він дД-
яв би не як ціле тіло, а ляше 
на базі поодино'ких ділових 
комітетів, членство яких мо-
гло б взаємно переплітатись. 
Можна собі подумати, що ко-
жний із комітетів мав би від-
повідний адміністраційяий а-
парат, на чолі якого стояв би 
секретаріят. що продонжу-
вав би діяти і після Конгресу. 

Реченець діяння таких се-
кретаріятів кінчався б з кож-
нцм наступним Світовим Кон-
ґресом Українців. Доречі, тут 
треба підкреслити, що лнтПс 
такі оргаяізації чи угрупо-
вання можуть брати участь в 
Світовому Конгресі, які ста-
ять рішучо на 4 а н ти комун і-
стичній плятформі, тобтб є 
легальними в країнах, з яких 
делегати мали б бути вислані 
на Конгрес, і в країні ,в якій 
Конгрес відбудеться. 

( X. Гвоздв 
Онеонта, Н. И. 5 січня 1960. 
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знати, чи воно свіже, чи гнк-
ле, а по м'ясі 'Мре'не пізна-
сш. Хіба аж тоді, коли захо-
руєш. А потім гьіатп лікарям 
і аптекарям, або ̀ й логребнй-
кам. Тільки подумай! 

- А чому це раптом прян-
шлн тобі в голову,ЯЙЦЯ? . 

— ДИВНО . . . Чому п'рпйш-
лн в голову яйця- Чоловік 
про все думас . . . 

— А ЧИ не думаєш ія часом 
стати мільйонером? Бо вже 
кілька місяців нема В тебе ІИ-
шої мови, як тільки про міль-
йонерів. Лаєш соціялістів і 
хвалити капіталістів! Ану. 
признайся! 

(Далі буде) 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ! 



Ч 28. 

Семінар Для матзрей у Филаделфії 
(Вкховиі труднощі української матері) 

На Світовому Конгресі СФ-
УЖО багато уваги прнсвяче-
но виховним проблемам укра-
інської матері у різних "краї-
Ннх нового поселення. 

В зв'язку з л ш виховна ре-
ферентка СФУЖО, п. Ірина 
Неленська піддала ідею Вн-
ховній Комісії СФУЖО про-
вести семінар для.матерен на 
теИу: „ВнхоННі .трудноіці у-
краінськоі катері". Слід заз-
начнтн, що Виховна Комісія 
СФУЖО діяла вже до Конґ-
ресу під головуванням п. На-
дії Ішук у ФиладелфП та о-
працьовувала матеріал потріб-
ннй для міжнародянх конґре-
сів та багатий аккетннй мате-
ріял для Світового -Руху Ма-
терей (М.М.М.) у Парижі. Та-, 
ну Виховну Комісію створеної 
перед Конгресом, у Торонто 
під головуванням д. Іванни 
Петрів. Матеріялн опрацьова-
ні обома Комісіями були прсд-
метом нарад Студійних Днів 
на Конгресі СФУЖО. 

Виховна Комісія у Торонті 
працює далі під ке`рівництвом 
пані І. Петрів. 

Провід Виховної Комісії 
СФУЖО у Филаделфії обня-
ля п. Марія Стратіснко. На о-
кремих засіданнях цієї Комі-
сіі доповнено програму Ссмі-

нара, опрацьовано тематику 
та передано Централі СУЛ 
для переведення а життя. — 
Централя СУА погодилася 
провести семінар у ФаладефіІ 
як експериментальний для 
Америки при співпраці Комі-
сії СФУЖО. 

Заплановано перевести но-
го в 6-ти лекціях, 'КОЖНОЇ не` 
ділі — з 28-го лютого почи-
наючи. Кожна лекція мала б 
тривати не більше ЗО хвилин. 
коли дві теми — то 15 хвилин 
кожна. Решту часу призначе-
но на залити і дискусію. На 
прелеґентів запрошено фахо-
внх педагогів, громадських ді-
ячів та лікарів. Участь для 
матереїі, які зацікавлені вн-
ховаявям дітей, за добровіль-
нимн датками. 

Згадані доповіді на виховні 
теми, демонстрація фільму та 
збірне закінчення, товариська 
зустріч та реасумція внслідів 
семіиара. — в неділю 10-го 
квітня 1960 р. в домі СУА. 

Подробиці подамо свосчас-
но в пресі та по Відділах СУА. 

Матері, корнстайте з доброї 
нагоди при допо'мозі семіиара 
облегшитн виховні труднощі 
в праці над дітьми різного 
віку. 

К. Гардецька 
пресова реф. СУЛ 

Посадник Балтимору лрогошжв 
„День Українського Студента" 

Валтімор, Мд. (оз.). — По- ми українського походження 
садниќ Балтіморў Гаролд.відсвяткувати цей день, як 
Г р є д 1 проголосив день 29. символ надхнення для ' всіх 
січня i960 р. — Днем Ўкраїн-! людей спраглих свободи, і як 
сьќого Студента, з нагоди річ- нагоду для молитовної при-
ниці бою Під Ќрутами. гадки всіх народів за Заліз-
`В присутності делегації УСГ и о ю Заслоною ' 

— Валтімор, в склад якої вйо' 
дили: О. Ганас, О. Пісецька, 
І. Трасќа, М. Веядюк, Л. Чу-
мак, Л. і С. Купчики, X. Сов-
ган і Ю. Котнк, посадник Г. 
Греді підписав проклямацію, 
в якій говориться: 

„Тому, що 28 січня I960 р. 
с. 42 річницею героїчного бою 
Українського Студентського 
Батальйону під Ќрутами про-
тн Червоної Армії СовстськоІ 
Росії, і 

тому, що українські сту-
дентсмсі групи в Балтімор і в 
містах цілого вільного світу 
будуть відмічати цю величню 
річницю відповідними церс-
моиіямн і святкуваннями, 

тому, я Дж. Гаролд Греді, 
посадник міста Балтімор, про-
голошую п')пшцю 29 січня 
1960 року, як „Український 

'Студентський День в Балті-
морі і закликаю всіх грома-
длн спільно з молодими людь-

Проголошеннл Україяського 
Студентського Дня в Валті-
мор с першим таким проголо-
шеявям в історії українського 
студентського руху в ЗДА. 
Ініціатива такого своєрідного 
відмічуваянл К р у т я н с ь к о ї 
.річниці вийшла від нерівќнќа 
відділу Міжнародних Зв'язків 
СУСТА —'Вол. Прибили. 

В неділю 31 січня відбула' 
ся в Балтіморі Святочна Азса-
дсмія, присвячена р і ч н и ц і 
Крутів, яку влаштувала міс-
цева УСГ. Академію відкрив 
голова Громади О. Ганас, а 
з святочним рефератом висту- ̀  
пнв Президент СУСТА К. 
Савчук. В програму Академії 
входили: в'язанка стрілець-
кнх пісень, яку виконав діво-
`чиіі хор під керівництвом 
проф. Сенютя, деклямація 
їркн Хархаліс та фюртепіяно-
ве сольо учениці УІ.П Ліліянн. 
ПІав'як. З окремим словом 
'виступив о. П. Мельяичук. 

Комісія Атомової Енергії має своїх 
власних „пожежників" 

Ню Иорк. — 3 Комісії Ато- ‚належать атомові фахівці, які 
мової Енергії повідомляють, 
що вже с зорганізованих 8 
рятункових дружин, які мож-
иа б назвати атомовими „ло-
жежннмн сторожами", бо во-
ян на внпадок потребя мають 
давати першу поміч в тому 
місці, де виникне загроза від 
атомової радіяції. Ці' рятуй` 
нові дружний існують в Ню 
Норку, Н. И., Овк Ріджі. Тен-
чесі. Еіікіні, Півд. Каролайна, 
Альбукерці, Ню Мехіко, Лі-
монті. Ілляиой, Андаго Фоллс, 
Ай даѓо, Овкленді, Каліфор-
нія і Річмонді, . Вашингтон. 
До цих рятункових дружин 

працюють тільки частинно. — 
Ллє коли пошириться виќори-
стування атомової енергії, то-
ді треба буде подумати про 
постійно затруднені рятункові 
дружини, які мусілн б бути 
принаймні в важливіших стра-
тегічннх пунктах краќїв. Звн-
чайно в рятунковій станиці с 
до розпорядимости авто, гелі-
коптер а також і літак із нал-
блнжчого летовнтда. С там та-
кож потрібні рятункові прн-
лади та ліки. Нюйоркський 
відділ в минулому році мав 
255 алярмів, але ні разу не 
було дійсної поважнішої не-
бсзпеки. 

РЯТУЙМО ІСТОРІЮ ЎЃА 
Рятуймо її, поки живемо, бо зміст першої книги про УЃ А, 

як не стане нас, ніхто біль-
шс про це не подбає. Слава 
Могу в обширній книзі про 
Українську Галицьку Армію. 
що вийшла друком з нагоди 
40-ліття УГА в 1968 році у 
Вінніпегу, багато врятовано, 
але далеко ве все. Бракує ще 
багатьох деталів, фактів і по-
дін, які мають засвідчити про 
те, серед яких невимовно тяж-
ких умов організувалася і бо-

вже три померло, а саме: сл. 
п отаман Клюн 2-го червня 
1958 року у Відні, сот. КоХ 
0-го квітня 1959 р. у МтоЯХе-
ні і поручник-суддя Роман 
Ставннчия 14-го вересня 1959 
р. у Воффало. 

ТОЛІ поспішаймо, списуймо 
наші спогади і постараймося^ 
щоб вони були яквааскорше 
вќдруковані і збережені ДЛЯ 
майбутніх наишх поколінь. 

Том v. що щасливим збігом 

J Демократи за лікарську опіку пенсіонерам 
СОЦІАЛЬНОГО забезпечення 

А. Бережниіі виступить в Милвілі, Н. Дж. 

Роковини 22-го Січня в Байоні, Н. Дж. 
Українська громада міста 

Пайону відзначила визвольні 
зусилля українського народу 
1918—1919 років святкуван-
нлм Роковин 22-го Січня, 
Урочистості започаткувалися 
в п'ятницю 22-го січня підне-
сеннлм українського прапора 
на урядовім будинку міста, 
що супроводилося ттроклйма-
нісю „Дня Української Не-
залежности" меиором м. Ба-
нону А. Брали. В неділю 31. 
січня українське громадян -
ство масово зійшлося до Ук-
раїнського Народного Дому, 
де відбулося, т д протектора-
том Відділу УККА, відзначен-
яя історичних дат. Після від-
співаяня американського гим-
ну хором „Гомін", 'свято від-
крнп голова Віділу УККА, п. 
Мирон Сірий. Дальший про-
від свята перебрав аеемблімея 
Вільям Марѓин, який прнві 

снль Качмар з Нюарку. Ат-
ракцісю Свята був виступ 
конгресмена Корнелія Гала-
гера, який поділився з при-
сутяіми вражеинлмн зі свосї 
подорожі на українські терн-
торії. В мистецькій частині 
свята були виступи: деклямя-
ція ‚‚Каменярі" Івана Франка, 
у виконанні п. Мирослави Сі-
рої, струнна оркестра ЮСУ-
МА із ІТансейку під орудою ті 
Романа Маца виконала: Ми 
ростем, Вже вечір вечоріс, Я 
сьогодні від вас від'їжджаю. 
Фортепіяиове сольо виконав 
учень Українського Музнчяо-
го Інституту — Любомир Кор-
мелюк. Танцювальна група 
ЮСУМА із Джерзі Ситі під 
орудою п. Л. Ласія відтаяцю-
вала: Запорозький танок, Го-
пак. Чумак та сольо — гу-
цульсьтсий танок. Чоловічий 
хор ,,Гомін" під орудою п 

1 Ўќраѓйський т а н ц ю р и с т , 
керівник еспансько - україн-
ського ансамблю пісні ft тая-
ќу, Алекс Бережний, здобу-
вас нові успіхи серед аме-
рнканського й украшського 

статті, що їх уміщус місцева 
амернканснька газета ‚‚Мил-
віл Репаблікен" про нашого 
артиста. В українців Мнлвілу 
іі околиць піднесений настрій. 
Слово „кжренісн" і „спенііп", 

світу. В місті Милвілі, Ню'можна почўтя ft побачити — 
Джерзі, вивішено великі пля-'в газетах, на плякатах, окре-
катн про виступ його еспан- мнх листівках, що їх внго-
сько - ў к р а ї н сьќого ансам-, товляють амернканські орга-
б.тю 13-го лютого, ц. p., є год. 
8-ій вечора, у залі місцевого 
Гайскул. Протягом місяця 
можна бачити фота і читати 

муз. Кятастого, та Марш Мо-
лоді — муз. Тритяка. Соля 
виконували: Евген Наумешю 
— тенор, Іван Федак — бари-
тон. Спільним відспіваниям 

відзначення Р о к о в и н 22.1 їяська співачка Наталія АНД-
Січяя. М. К. 'русів. Р. О. 

нізації, почути в церквах, на 
вулицях, в кафетеріях. Ще 
ніколи тут так широко не 
пропагувалося ім'я українця, 
як перед виступом Алекса Ђ+ 
режкого. Тому українці горді 
за свого молодого земляка і 
готують ЙОМУ заслужену зу-
стріч. Спонзором цього висту-
пу с українські й америкав-( 
ські добродійні організації. В 

Українське Академічне Т-во „ЗАРЕВО" 
клітина а НЮ ПОРЌУ 

. — в л а ш т о п у с — 

ЧЕРГОВИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ВЕЧІР 

' в програмі яхоі'о 

інж. Дмитро Андрісвсьний 
вйтолоснть — ДОПОВІДЬ — ва тему: 

„УКРАША МІЖ ДВОМА ЦИВІЛІЗАЦІЯМИ' 
Доповідь відбудеться 

в суботу,. 13-го лютого 1960 р. 
в УКРАЇНСЬКІМ ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ 

при г Е- Tfth Street — в ПІО Порќу 
, - в год. 1КЮ ве`чора. 

Увага! ДІТ.Р0ЙТ й ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОЯОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД Л-КРАОШ 

10-яй Відділ 
запрошус Українське Громадянство ДітроЛту ft Оі?олігЩ 

ВЕЧІР СПОМИНІВ 
про сл. п. СТЕПАНА БАНДЕРУ 

що відбудеться 
в НЕДІЛЮ, дня 14-го ЛЮТОГО 1960 р. 

и ЎНІ{ „Орлик" ори 9740 Evaline Street — Conant 
В прогрАМі беруть участь запрошені я Тороігта: д-р Ромвя 
МЛЛАЩУК - голопл. ЛВУ. ікж. Васпль ВЬ^ХЛГБНИК І 
МГр. Ярослав СПОЛЬСЬКНИ —- члетгя Головної Управи 

ЛВУ та Д-р Микола ЛЛИМИШИН З ДітроГіту. 
Крім споминів, буде вис-вітлений лпткопяй 

ФІЛЬМ П ІІОХОІ`ОІПВ у МЮИХКНІ. 
ПО'ЇЛ'ЃОК — в ѓах. 6:00 кгчбра. 

УІІРЛВА ІО-і-о ВІДДІЛУ ООЧСУ 

%ЉЛШ ІЬАЉЉЉ А А І в А А А А А і А А А А А Д 
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Український Спортовий Ќлюб 
„Січ" — Елизабет 

— в л а ш т о в у є — 

СПОЃТОВУ ЗАБАВУ 
в суботу, дня 13-го лютого 1960 р. 

в залі 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

tU РиПол Strtct — ELIZABETH. N. J. 

V. Б У Ф Е Т 
ТЕПЛИЙ ' та ЗИМНИЙ 

у власному заряді. 
Гратиме відома оркестра — В. ГІРНЯКА. 

НОЧЛТОК — в ѓод. 8:30 вѓчора. 
Вступ і І SO 

До весело{ забави запрошуються Молодь та старше 
Громадянство Елнзабету та Околиці 

Лицарі св. Юра 
— в л а ш т о в у ю т ь — 

ЧЕТВЕРТУ, РІЧНУ 
ЗАБАВУ ВАЛЕНТИНА 

Субота, 13-го лютого 1960 року 
ѓод. 8:30 веіора 

а лялі ШКОЛИ СВ. ЮРА — 215 Е. 6th Street 
NEW YOftK CITY 

ВИСТУП ЛИЦАРІВ ВИШР КОРОЛЕВИ 
Оркестра — ЮРІЯ ЧЕМЕРИНС`ЬКОГО. 

Вступ — $ 1.50 

БРАТСТВО ВРОДИ-ЛЕВ, Іяк., — в НЮ ІГОРЌЎ f 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Загальні РІЧНІ ЗБОРИ Братства 

- в і д б у д у т ь с я — 
в СУБОТУ, дня 20-го ЛЮТОГО 19в0 р. 

а гол. 5:00 по полудні 
у плагмін домівці Б-па — п Украіік-ькому Народному Домі 

в Ню Порќу — 149-142 Second Avenee. 
Проситься ласкаво всіх Збірщикіп ще перед Зборами 

поасрЯгтн веі звіраопі .твегв. — УПРАВА 

Вашнягтон. — Демократич-
ні члеии севжтсмст підкомісії, 
яку очолює секатор - демо-
храт Пет МекНакара, заявл-
лися за те, щоб пеясіонерн 
соціяльного забсзпечевяд ді-

яльного забезвеіеянвя, яка 
тепер стаяовять 38 доларів, 
до 50 доля рів. Є проекти, щоб 
подбати яро приміщення для 
осіб старших віком. В Палаті 
с законопроект про признай 

-ставали лікарську опіку ва' ня пенсіонерам соціяльного 
кошти цього забезпечення, забезпечення лікарсько! опі-
Цей сенатор повідомив, що в ки. який вкіс конгресмен - де-
конгресі с 12 законопроектів' мократ Еймі Фореяд із Ровд 
ќцій справі. Між іншим, один'Айлсид. За внеском сен. Мек-
внесок прононўс встановити ! Намари с сенатори - демокра-
окрсмий федеральний уряд, І ти Джая Ф. Кеинеді, Джо-
який займався б долею 8 зеф С. Кларк і Дженнінґс 
мільйонів пенсіонерів. Інший `Реидолф, проти нього в сена-
втіесок рекомендус збільшити І тори - республіканці Еверетт 
найменшу емеритуру з соці- Дірксеи і Беррі Голдвотер. 

ролася наша славна і лицар- обставин вдалося в останній 
ська ЎТА. ТІ повний архів хвилині, дійсно 5 хвилин пе-
протгав серед воєнного лвхо- ред 12-тою. BpnTjTjaTH ще ці-
ліття, а те, що збереглося у лу низку дуже цінних та джс-' 
Львові, сьогодні знаходиться Ірельних документів про ЎТА, 
в кігтяѓ больпгевнків. Архіви і д 0 Н Ш , І ніде ще не виданих. 
в Празі, Берліні і Парижі теж пороблено вже конкретні за-
пропали. ходи видати ці матеріялн як-

Відбудуватн ті втрати в наискорше друком, як другу 
силі лише живучі колишні частину матеріллів до ІСГОріТ 
старшини і вояки ЎТА своїми 
спогадами і розповідями. Тож 
не гаймо, спішімося. За 8 ро-
ків, коли приАдеться відмі-
чўвати пістоліття УГА, силою 
иевмірущнх законів природи, 
наші ряди будуть вже сильно 
проріджені, залишаться в жи-
вих вже деякі з нас, а з нами 
зійде в могилу все те, що ще 
збереглося в нашій пам'яті. 

З 38 авторів, код. старшин 
УГА, які о п р а ц ь о в у вали 

УГА. Ця друга книга вже 
друкується у Вінніпегу і по-
винна вийти друком при КІН-
ці травня ц р. 

Тому пропонується і пре-
ситься кол. старшин і стріль-
ціп Української Галицької Ар-
мії якнаискорше викінчувати 
спогади і присилвти їх До 
кінця лютого ц. :р. ва рукН 
видавця: Д. Мякятимс, S8C 
Се.іькірк Ќпню, Вінніпег,Май., 
Канада. 

Білий Дім плямує передати стейтам 
деякі податки 

Вашингтон. — Заступник (КонферепціІ Губернаторів, де-
аснстсита президента Айзен-
гавера Роберт Е. Мсрріям за-
явяв, що студії над структу-
рою федеральних податків да-
ють надію на те. що вже а 
1961 році можна буде персда-
гя стейтам деякі податки. У-
ряд гадає, що багато в цій ді-
лянці може зробити недавно 
зорганізована Комісія для 

д `^тг.. ЇМіжурядових Відносин. Ця 
комісія мас відбути другі свої 
вбори ж середу 16-го лютого. 
До неї входять представники 

легат Конференції Меѓтрів 
ЗДА. Конгресу, кабінету Пре-
іидснта, стейтовнх Легісля-
тур і міських управ. Пан Мер-
ріям підас, що вдасться пе^ 
редати деякі федеральні фуи-
кції стейтовнм легіслятурам, 
а одночасно передасться стей-
гам функцію стягнния деяких 
Податків. Одночасно Комісія 
Способів і Засобів в Палаті 
Репрезентантів внвчас проб-
лему зміни теперішньої по-
да`гкової системи. 

Загальні Збори нюйоркського Відділу 
Товариства Українських Інженерів 

Загвдьві Збори Товариства І вий референт — івж. Р. Вол 
Укрвінсньхях Інженерів, Від-

УВАН в Канаді вшанувала пам'ять 
своїх перших президентів 

5-го лютого відбулося жа- віді виголосили 
лобие зібрання Української 
Вільної Академії Наук — 

вроф. Яр. 
М. І. Маи-Рудннцькнй, д-р 

дрика. проф. М. Боровськяй. і 
V D A U ХЃ і проф. Катерина Антонович. 
^BAH - у Канаді для вша- д' ‡

н а г о Д Н
 н

1 0 . р і ч ч я смерти 
нування пам'яті трьох пер- проф. Д. Дорошенка, що при-
ших президентів УВАН —' иадас на 1961 рік, вирішено 
професорів Дмитре Дорошен-1 перевидати його працю Про 
ќа (1951), Леоніда Білецько- j назви „Русь", ‚‚Росія" й „Ук-
го (1955) та Михайла Вету-'раїна" в перекладі на англій-
хова (1959. Після вшаиуван-)ську мову. Рішено теж піддер-
кл їх встанням і одиохвн-! жати акцію УВАН у ЗДА в 
линною мовчанкою, внголо- {справі вшанування пам'яті 
шено доповіді про їх життя й проф. М. Встухова, зокрема ж 
наукову діяльність, а тх-ж і узяти участь у плянованому 
про заслуги в розбудові Уќ- збірникові на його пошану, 
раїнської Вільної Академії (що його плянус УВАН у Ню 
Наук у Канаді й ЗДА. Допо- Иорку Б. Г. (-р) 

діл вНю Иорку, відбуляся 29 
січня I960 року в домівці Т-ва 
в будинку Українського Ін-
ствтуту Америки. Після звітів 
уступаючої Управи та диску-
сіі над минулорічною діяль-
ніспо Відділу вибрано нову 
Управу в такому складі: го-
лова — інж. В. Шеховнч; за-
ступиик голови — інж. В. 
Турќо; секретар — інж. В. 
Вальчук; скарбник — інж. 

чук. 
До контрольної Комісії бу-

ли вибрані: інж. Р. Білинсь-
кнй — голова та інж. Р. Ле-
внцькнй і інж. В. Фриз — 
члени. До Товариського Суду 
увійшли: інж. П. Біласюк, 
інж. Б. Рак та інж. Я .̀ Січнн-
ськнй. 

В рамах діяльностн Відділу 
в цьому році планується ряд 
сходин із фаховими доповідя-
ми та популярно - технічни-
мн фільмами. Перший а та-
кнх вечорів відбудеться в дні 

Ю. Матутевсі.КЯЯ; імпрезо-'19. лютого 1960 р. 

УПРАВА ПЛАСТОВОЇ ОСЕЛІ - , ІСГ Ч И Т Е М 

— в л я іц т о п у г. 

Перші Великі ВЕЧЕРНИЦІ 
в суботу, 20-го лютого 1960 р. 

Ляля Л'ќраїнської Цент)іа.іі — 180 Вільям вул. в Hioapxj. 
Музика — В. Пѓ'НЯЌ А 

ВСТУП: 
для Дорослих S ІІН) для Молоді $ 1.00 

Замість І.ПІТІН па ломопиііу 

бл. п. ФЕДОРА ОЛЕСНИЦЬКОГО 
ск.іалаіоть — S 2.5.00 

па Науково Тояариство LM. ІІІсячсчіка, 
ОЛЬГА 1 д-р МИКОЛА КУЗЬМОВИЧІ 

Українська Православна Церква Святої 
Тройці — в Нюарку 

315 Waverly Ave. 
— v3 а п р о ш у с — 

МОЛОДІ. І СТАРШЕ Г.ЮМАДЯНСТВО 
міста НЮАРКУ та ОКОЛИЦЬ 

на 

КАРНАВАЛОВІ ВЕЧЕРНИЦІ 
що відбудуться 

в суботу, дня 13-го лютого I960 р. 
в залі УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІ 

180 WlUhnn Street — Newark. N. j . 
Є 

Ѓрас оркестра "АМОР" з Ню Иорку 
ПОЧАТОК — п год. ЯЛВ вгчлрв 

СмачннА буфет під зарядом Ссстриіггва Co. Покрови. 
(?) 

ДОХІД ІІГНЗНЛЧЕННП НЛ ПРИДБАННЯ 
ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ. 

ПАРАФІЯЛЬНА РАДА 

Замість ќлітів на могилу 
бл. п. проф. РОМАНА САВИЦЬКОГО 

складають — $ 10.00 
на фояд индапші г%іцЛя кожгпмнтор.і Зииовія -Іиська 

ИГ(К`ЛЛИ І (ТЕФЛИНІ Г.ЕРПАДНП 

П О Д Я К А 
У Свято Непорочного Зачатти Прсч. Дінн Марії — 

в день своїх Ім'яшпт, 22-го грудня 1959 р-, 
засну.іа в Бозі ваша Найдорожча 

МЛМЦЯ І БАБУНЯ, 

Анно з Жеховичів ГЛАДКА 
Ціііо дорогшо гі^тадаі;мо сордечпу поляну Л'сім, т о мим-

иувалВ Ѓі пам'ять та піддали їй остаіппо хтрмгтшпік і.ку при-
і лугу. Дякусяо щяро ВнсокотірецоДОвиим Огвям Духовним: 
о. Я. Кузяїпсояі, ЧОВВ, яа ЯІДЛЬТНИН тоѓгоЃ хворої Мамці у 
.ііі::ірк1 та удЬтгтія !й Найсяятішнх Тийн. о. Я Кокишопі, 
о. Г. Хмнляреві, ЧСВВ та о. Й. Куамакоаі, ЧС'ВВ, за пілмраіі-
.теипя Параетясу та Панахид в похороішія іаиілніЦ. а о. Я. 
Кулнггячеві. за Похоронні ВІдггравя у црркві ѓя. Юрія І вад 
иогялою нлшоа НвзабутмьоІ Мамці. 

ОрДЄЧИо Дякусяо ТИМ усім нашим Приятелям І .'іпаио-
инм, що яаяля учялть у похороннях иплнлиіх і відпімишх. 

Зокрема складаємо паяіе сердгчнг (`ііясябн` за иеертво-
влігі Св. ЛггургЯ ВШлііотпш П-ву: М. Прзе Ііи.і.нм, І. Про-
копопнчам, А. Хухрал. В. Ва{тѓўрам, II. Мнкитіокам, Р. Мо-
розам, Д-р І. Г`Ляиі, О. Тергбуеая. д-р А. Гипкгвич-Хоркавій. 
п. М. Когутяя. п. Славі ОгідЯч, групі українських Ііокгнерів 
ф-ии EjJJfers І ИІИ?Ьтя та наіВям Своякам п ДамввІ Сяті, І'^д 
Гх̀ іик, Ридясяуд. Ќеотфілд І Ві?сттіурІ 

Ордечпя Иодякя Куреигіьі У. С. Плагтумои „Чорноиор-
гькі Хвилі" їм. А. Во#тгавоВ(тьм)Го в Нюарку, II. Д ж , за і т -
ли`.ртвл Иа Добродійні цілі, замість кпігіп На доиопнну IUMDOI 
ІІокійяоІ Мамці. 

Дякуємо тякмк всім ѓми чяелгшіим Принтгляи І Знайо-
инм, що посииаялв зложити йям вислови (ііінчуггя І моря-ть-
моі пІХіоржки у днях iramoro безмежного горя І болю. Нехай 
Воемилоепгвий Господь пагороднть Вас усіх мебе`гянмя лас-
камя. 

Похоровиому заяедемнм II. Яреми дякуємо ли совісне 
вяк(инпіня обоя'язиів. 

В глибокій печалі: 
РОМАНА, ІГННЛ — доньки 
ОРЌЃТ. ЯРОСЛАВ. ВОЛОЛ№ИИФ — снкя 
ЛІДІЯ — ѓнќова 
ОЛККСАНДКГ. АДРІЗПІ — внуки 

ОБ'ЄДНАННЯ МИСТШВ У К Р А Ш Ц Ш 
в АМЕРИЦІ 

ОСТАННІ ДНІ ВИСТАВИ 
а а 

МОРОЗОВОЇ І ЛИТВИНЕННА 
в СУБОТУ, 13-ю ЛЮТОГО — год. 8-Ю вечора 
в НЕДІЛЮ, 14-го ЛЮТОГО — год. 12-8 вечоре 

н залях 
т к р л т с ь к о г о ЛІТ.-МИСТЕЦЬКОГО КЛЮВУ 

ц ІПО НОРКУ — 119 2-пі Ќвсяк). 
шшшшшшшшшА Іцгшш^тшкш^ґш^т^ш^^ллш^^^'^л^^якш^ 

ЗВУКОІЇЛШЇ(нл стл;ил ЎТА 
я НЮ НОРКУ 
и л а ці т о п у г. - -

в ДОЛІШНІЙ т л і Укпаііігького Няродтви Дому 
кожної П'ЯТНИіи — від к и . 9:00 до 1:00 ночі 

ВЕЧОРІ РОЗВАГ 
з ТАНЦЯМИ 

при звуках оркестри „АМОР". 

- " " ' " " . . . . . а . ^ . ш ш . ттщф 

Увага! Увага! 
Нюарк, Ню Джерзі й Околиця і 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ, 

Відділ ч. 70 — в Нюарку, II. Д ж . 
запрошус нп ДОПОВІДЬ 

інж. Дмитра Андрієвсьногр 
ічілначного діяча ИНЦІОЛЯ.ІІСТЯЧІІОГО руху, члеия ПУН-уч Z 

ПІД паї' 
„УКРАЇНА І СУЧАСНА МІЖНАРОДНЯ 

Ш)ЛІТИКА", 
ЩО ВІДбуДЄТМ !і 

в неділю, 14-го лютого 1960 р. 
я залі ..ЧОРНОМОРСЬКО! СІЧІ — при Мо — їй Кисню 

в НЮАРКУ, II. Дж. 
ЃПЃАВА ВІДДІЛ` ОДНУ п НЮАРКУ 



D P л ц а 
BELT WANTED MALE 

Потрібно 
СУПЕМНТЕНДЕНТА 

З гари! кім ваѓш. 
Інформуватись у адвоката 
CZALCZYNSKI CARROLL 

31 Saint Mark's PI. 
Manhattan 3, N. Y. 

MISCELLANEOUS 

ALBERT MAIER, Inc. 
Pork Store 

Найліпше вепром м'авр 
І м'ясні вироби. 

Гуртовая 1 дрібний розпродаж 
1927 Washington Avenue 

TReroont 8-8193 Bronx 57. N. V 

SCHALLER A WEBER 
T H E HOUSE of QUALITY" 
1654 2nd Ave.. New York 
28-28 Steinway A v e . Astoria 

56-54 Myrtle Ave., RJdgewood 
310 Front St., Hempstead 
41-06 Main St., Flashing, L. L 

WHITE EAGLE MARKETS 
Meats A Provisions — Pork 

Наші ковбаси відомі а свос! 
якостн t смаі.у. 

Крамниці містяться: 
628 5th Ave. - 4410 5th Ave . 

Brooklyn. 
664 Manhattan A v e Oreee 

Point, Brooklyn. 
66-35 Grand Ave, Maspetfa, L. L 
Main Office: Tel.: SOuth 8-5711 

Купуйте в підпттемстйаз 
що оголошуються 

в „Свободі" 

BUT U. 8. SAVINGS BONDH 

Англійські політичні кола не беруть 
поважно погроз Хрущова 

Лондон Англійські ке-
рінні державні кола не по-
годжуються з становищем 
державного секретаря Кріс-
тіяна Гертера, наче б совст-
ська політика у відношенні до 
проблеми Німеччини і Берлі-
ну загострилась, бо вони не 
беруть поважно останніх по-
грозлнвих заяв і промов Хру-
щова твердять американ-
ські кореспонденти в Лондоні. 
Англійські дипломати аважа-

„На вершинах . а щойно там 
покажеться, яке він насправ-
ді займе становище У цьому 
зв'язку англійці знову пору-
чають завернути до західньо-
го пляну в справі Берліну з 
останньої Женевської конфе-
ренції міністрів закордонних 
справ щодо ‚.тимчасової" внут-
рішньої розв'язки Берлінської 
справи, з тим, щоб продовжу^ 
вати нараджуватись над нею 
— на ще пізнішій конферен-

ВУЛЬКАН ПУНА НА ГАВАЯХ ДІЄ 

ЮТЬ, що Хрущов ..мусить" і ції ‚.на вершинах', після аме-
крнчатн пеін?д конференцією рнканських виборів. 

Де еоатують, чи 
використовують 

Вашингтон. — В стллиці 
ведуться оживлені дебати над 
тим. чи ЗЛА правильно кори-
стають із свого теперішнього 
добробуту і зі своїх природ-
ннх ресурсів. Ці дискусії 
йдуть в Конгресі, на приинят-
тях і товариських зустрічах, і 
їх головною темою с те, що в 
цій країні збільшується прн-
ватну консумпцію. але зама-
ло збільшуються видатки на 
публічну службу і і на збіль-
шення публічного добробуту 
в різних ділянках. Цю тему 
порушується вже більше як 
рік, коли її по раз рерший 
піднесли відомі журналісти 
Волтер Ліипман і економіст 
Гарвардського університету 
Лжан Кеннет ҐелВрейт. Ця 
дискусія йде таким способом. 
— Щось воно не с в порядку 
з нашою країною, коли доб-
іюбут людей з(юстас і націо-

H O L L Y W O O D B E A C H , Flor ida 
(6 миль на північ від піви. Міямі) 

М%амо МОТКЛЬ-АІІЛРТАМКНТИ: сиальмі а кухнею 
1 лазннчкош. 

ВСІ ВИГОДИ: до моря ЗО кроків, близько склепи, пошта 
І ресторани. — Морські І сонншні купелі ЦІЛИЙ put. 
ПРОСИМО ЗАЇХАТИ ДО НАС НА ВІДПОЧИНОК і 

S E A G A T E M O T E L - A P A R T M E N T S 
3 0 8 Pierce Street — H O L L Y W O O D , Florida 

Tel.: WA 3-1777 M. J. HORODYSKYJ — власник 

ЗДА правильно 
своє багатство 

пальна економіка більшає, 
'але оборона країни зпгроже-
на с збройними силами СССР, 
в містах існують нетри, ріки 
не с регульовані, нсмас пот-
рібного забезпечення здоро-
в'я, і треба великої кількости 
нових шкільних будинків. 

І Висновок із того всього с та-
і кий, що треба більше видава-
т н на публічні цілі, а також 
збільшити податки, якщо тре-
ба, на те, щоб фінансувати ви-
ще згадані недостачі. Уряд 
повинен видавати більше на 
фінансування публічних про-
сктів, бо загальні прибутки не 
с в належному відсотковому 
відношенні до того, що тепер 
видасться на школи, шляхи, 
опіку над здоров'ям. Але с й 
такі економісти, які кажуть, 
що збільшення федеральних 
видатків, — це збільшення ін-
фляції і зріст нужди тих тсіль-
канадцятьох мільйонів стар-
ших віком осіб, які живуть із 
старечих пенсій або з ощад-
ностей. 

# Лабмпсчрневі аГі'нціі ствер-
ДИЛИ, що в цій країні значно 
збільшився відсоток батьків, які 
ще не мають 20 років. В 1940 р. 
таких батьків було 40.000, а в 
1957 — 106,000, на 165 відсот-
ків більше. 

TRIDENT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
1 9 3 5 WEBT filBT 8TRCCT - CHICAOO B. ILLINOIS 

TELEPHONE Р К О І П С Т В-вВОО 

Сенсаційне повідомлення: 
ТРАЙДЕНТ НА ВЕРШИНАХ! 

-ми я в л я є м о с ь ПЕРШИМИ, Щ О Є В С П Р О М О Ж Н О С Т І 
ВИПЛАЧУВАТИ НАШИМ ЩАДНИКАМ іЊ% {ЧОТИРИ І ПІВ) 
ЗА ЗЛОЖЕНІ ОЩАДНОСТІ НАШИМ ОСНОВНИМ ЗАВДАН-
НЯМ ЗАВЖДИ БУЛО І ОСТАЄТЬСЯ НА ВСЕ ДІЛИТИСЬ НАШИ-
МИ НАДБАННЯМИ З НАШИМИ ЧЛЕНАМИ БО ЗДАЄМО СОБІ 
З ТОГО СПРАВУ. ЩО ЗАВДЯКИ НАШОМУ ШИРОКОМУ ЧЛЕН-
СТВУ МИ ДОБИЛИСЬ ВЕЛИЧЕЗНИХ УСПІХІВ. 

ПРОДУМАНЕ КЕРІВНИЦТВО СПІЛКОЮ, З ПОВНИМ ЗМИС-
ЛОМ ПЕРЕДБАЧУВАННЯ СПРАВИ, ЯК ТАКОЖ ОШАДНОСТЕ-
ВА ПОЛЃЃИКА У ВИЗИЧУВАННІ ГРОШЕЙ. ДАЛИ МОЖЛИ-
ВІСТЬ ДОБИТИСЬ ТАКИХ ВЕЛИКИХ УСПІХІВ. І ТОМУ ТО НА 
СЬОГОДНІ МАЄМО ВЕЛИКУ ПРИЄМНІСТЬ ПОДІЛИТИСЬ з 
НАШИМИ ЧЛЕНАМИ, ЯК.ТАКОЖ З ТИМИ. ШО СКОРО НИМИ 
СТАНУТЬ, НАШИМ ВДОВОЛЕННЯМ З ТОГО ФАКТУ, ЩО НАШІ 
УСПІХИ Є ТАКОЖ УСПІХАМИ ВАС УСІХ І 

САМЕ ТЕПЕР НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ВСІХ ЩАДИТИ ГРОШІ Я 
НАШІЙ СПІЛЦІ Т Р А Й Д Е Н Т . ЦЕ ТЕПЕР ЄДИНА СПІЛКА, 
ЩО ПЛАТИТЬ ТАКИЙ ВИСОКИЙ ВІДСОТОК. БО АЖ 4lf,%. 
ВАШІ ОЩАДНОСТІ, ОЧЕВИДНА РІЧ. ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ФЕДЕ-
РАЛЬНО. ВАШІ МОРГЕДЖІ — У ПЕВНИХ І БЕЗПЕЧНИХ РУ-
КАХ! ВИКОРИСТАЙТЕ ЦЮ ПЕРШУ І В ІСТОРП НЕБУВАЛУ 
НАГОДУ ЯКНАЙСКОРШЕ — ЩЕ СЬОГОДНІ. В НІЯКІЙ ІНШІЙ 
ІЦАДНИЧІЙ УСТАНОВІ ВИ НЕ ЗМОЖЕТЕ ОТРИМАТИ 4У,% 
ЗА ВАШІ ГРОШІ ТОМУ. ШО В ІСТОРІЇ ОЩАДНОСТЕй І ПО-
ЗИЧОК ТРАЙДЕНТ Є ПЕРШОЮ ТАКОЮ УСТАНОВОЮ! 

ВИ МОЖЃЃЕ БУТИ ПЕВНІ. ШО В ТРАЙДЕНТ! НА ВАС 
ЧЕКАЄ ЗАВЖДИ СПРАВНА СОЛІДНА ТА ЧЕМНА ОБСЛУГА 
МИ ПРИЛОЖИМО ВСІХ ЗУСИЛЬ. ШОВ ЗАДОВОЛИТИ с в о ї х 
ЧЛЕНІВ І ПОМОГТИ ІМ У ВСІХ ПОТРЕБАХ. ОТЖЕ НЕ ЗВОЛІ-
КАИТЕ З ТАКОЮ РІДКІСНОЮ І ПЕРШОРАЗОВОЮ НАГОДОКИ 
СКОНТАКТУЙТЕСЬ З НАМИ ЯКНАЙСКОРШЕ ТЕЛЕФОНОМ 
АБО ВИСИЛАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ ПОШТОЮ. ЯКУ МИ СА-
М1 ОПЛАТИМО. 

ДИВІДЕНДИ ВИПЛАЧУЄМО ДВА РАЗИ РІЧНО: 30-ГО КВТ-
ТНЯ І ЗІ-ГО ЖОВТНЯ. ГРОШІ. ЗДЕПОНОВАНІ ДО 15-ГО ДНЯ 
КОЖНОГО МІСЯЦЯ. ПРИНОСЯТЬ ВІДСОТКИ ВЖЕ ЛЕРШОГО 
ДНЯ ЦЬОГО Ж МІСЯЦЯ. 

' ПЕЃРО ЛУЦ ПЎІШЛО 
ЕжзсхутнммА Днргхтор 

PartoV 
All you Earn 
is Yours fo 

Save; 

Ф І Р М А 
GENERAL PARCEL A TRAVEL CO., Inc. 

135 West 14th Street — NEW YORK 11, N. Y. 
Tel-: CHelsea 3-253S 

повідомляє мешканців Шнкаґа й Околиці, 

що дня Іьго ЛЮТОГО 1900 р. відкрито в 11ІИКАГО 

І 

НОВИЙ ВІДДІЛ ФІРМИ 
ВИСИЛОК ПАЧОК-ДАРУНКІВ 

ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ П АЗІЇ. 

GENERAL PARCEL a TRAVEL CO., Inc. 
2134 W. CHICAGO AVENUE — CHICAGO 22. ILLINOIS 

Те! Dickens 2-8232 Директор: ВЕКТОР ПРОЩІЌ 
Наша фірм;і зарекомендувала себр шосю сумлінністю, негайним викону-

влнням замовлень і тішиться довір'ям багатьох тисяч задоволених клісігт(в. 
Ми певні, що мешканці ШИКАҐО вітатимуть відкрнття нової філії, яка зл-

безпечнть їм швидку і акуратну доставў пачок-дарункіо в усі частини Европн 
і Азії. — ВИМАГАЙТЕ БЕЗПЛАТНИХ К А Т А Л О Г І В : 

ПОДРОБИЦІ В НАШИХ ПОСТІЙНИХ ОГОЛОШЕННЯХ. 

На цьому фото, зробленому з повітря, показано, як вулькан 
Пупа на Гаваях викидає цілі каскадќ розтопленої ляви. 
Опавши, впќинена лява яливе широкими ріками, знищуючи 

все по дорозі. 

Короткі Вістки 
О Па конкурсі краси в Гель- лисаветя II. У ЛОНДОНІ стріли. 

сімках, столиці ФІНЛЯНДІЇ, суд ли з гармат, а всі державні бу-
ді не могли вибрати „короле-
ви" на біжучий рік, бо не було 
відповідної кандидатки, що зн-
скали б одноголосне признання 
Деякі кандидатки так далеко 
відбігали від поняття краси, що 
пѓубліка стрічала їх криками ' 
Остаточно трьом кандидаткам { 
признано титул „княжних кра- j 
си", а „королеву" залишено на І 
1960 рік ту саму, що була в ми-
пуломў році. Преса нарікас, що j 
забагато фінських красунь ви 
їздить до'Америки до Голівуду 

Џ У Порт С'аіді над Серед-
земннм морем від травня мину 
лого року стоїть заякорений 
дамський вантажний корабель 
.‚Інґе Тофт", що його вгипетсь-
кі власті не вн пустили з Су-
езького каналу, тому, що на ньо-
му був цемент і Інший товар із-
раїльського походження. За ви. 
Антаженяя того товару і „пар 
кування" корабля протягом 9-х 
місяців у порті належиться по 
над 3,000 доларів.- Єгипетський 
уряд продасть сконфіскований 
на кораблі Ізраїльський вантаж і 
стягне названу суму із отрнма-
ввх з продажу грошей. Однако-
во Данія, як Ізраїль і країни, 
куди був призначений той то-
н.чр. даремне протестували^ а 
інтервенція генерального секре-
таря ОН Гаммерпгалда теж не 
дала ніякого позитивного ви-
сліду. 

ф Іі Англії святкували в ми-
мулу суботу 8-миріччя вступ-
лення на престіл королеви Є-

дннкн й багато приватних були 
прикрашені прапорами. Короле-
ва і її чоловік князь Филип вер-
нулнсь з замку Сандріґгем в 
Норфольку до БукінГгемського 
палацу в Лондоні, де внедовзі 
королева приведе на світ третю 
дитину. 

Коваленко Л. 

„В ЧАСІ 
f ПРОСТОРГ 

П'ат 
Ц і н а SUIt 

"S V О В О D А-
Р. О. Box 346, )епеч Cftv 3. N. -) 

ЩЕ ЗАЛИШИЛОСЬ 
ТІЛЬКИ кілька примірників 

чудової повістн-казкя 
Богдана Лепкого 

„Під Тихий Вечір" 
Ціна $ 1.95 

Замовляти 
SVOBODA 

Р. О . Box 346 
Jersey City З, N. J. 

ЦЕ 
Л І К И 

НАЙБІЛЬШ 
К О Р И С Н И Й 

ДАРУНОК ДО КРАЮ! 
Висилаємо до Европн. 

2 0 % ЗНИЖКИ 
Гарантія доставн. — МИЃВ 

оплачўеться туЌ' 
Висилаємо 

ЛЕЃЎНСЬКОЮ П О Ш Т О Ю . 
ramlfoo Penicfflm, Strepto-
mydn, Ohicoee, Cydoserioe, 

Vitamins — Igrapyrin. Orinaae 
(diabetes), Lrodan. , 

СпепДялісти європейських pe-
цехгг полагодять Ваші рецеп-

ти точно. 
ЕпропейськІ 

плоскі термометри. 
СПЕЦІЯ ЛЬНІ ПАЧКИ 

для хворих на туберкульозу, 
артрвтнзм, ревматизм, для 
діябетиків, s високим ІИЄИЄИ 

ням кровя І т. д. -
Говоримо всімп мовами.' ' 
Пишіть або телефовуйтві. 

В. FELDMAN PHARMACY 
111 Ave. МАИ A 7th Street 

NEW YORK CITY 
Tel: OR 7-5980 

С п е ц і а л ь н о ї Прн ва-
мовленяі поштою або особяо-
то, залучіть вирізок цього о-
голошеняя, а одержите на 
вищезгадані ліки й всі іяхш 
20% з в н ж к н, яку з ог-
ляду на велике замовлення 
покупців — продовжуємо. 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союз}' 

ОГОЛОШЕННЯ ВІДДІЛІВ 
Українського Народного Союзу 

БАЛТИМОРЕ, Мд. — В-во ( РОЧЕСТЕР. Н. И. — Місячні 
Пресвятої Тройці, Відд. 320, по- Збори Т-ва ‚Запорозька Січ", 
зідомляс членів, що Місяч-
в) Збори відбудеться в неділю, 
14-го лютого I960 p., в ѓод. 2-ій 
ло пол., в Укр. Гор. Ќлюбі — 
3101 ODonnell St. Тому, що мас-
ло справи до полагодження, як 
відзначення 65-лІття УНСоюзу, 
J НеДІЛЮ, 2Я-ГО лютого, в ѓод, 
3:30 по пол.. в залі 1WCA. прн 
16 S- Patterson Park Ave. проси-
мо членів взяти участь. — На 
Річних Зборах в дні 10-го січня 
вибрано нову Управу на i960 p.. 
а такому складі: Д. Піссцькнй, 
предс; В Стасюк, заст.; І. Мал-
ко, секр. і кас; М. Хомішак, 
заст.; Контр Комісія: О. Хар-
халіс, Г. Іванович і І. Беновсь-
кнй. 

МЕНВІД. Н. Дж. — Управа 
Т-ва їм. Т. Шевченка. Відд. 349. 
повідомляс. своїх членів, що Мі-
сячні Збори відбудуться в неді-
лю, 14-го лютого 1960 p., в ѓод. 
1-ій по пол., в домі Ветеранів, 
при вул. Вашингтона. Крім звн-
чайного денного порядку, буде 
виголошений реферат про події 
22-го січня 1918 1 1919 pp. Про-
ситься всіх членів обов'язково 
прибути. — Управа. 

КЕМПБЕЛ, Огайо. — Т-во 
„Сокіл", Відд. 218. повідомляс 
своїх членів, що Місячні Збори 
відбудуться в неділю, 14-го лю-
того 1960 p., в ѓод. 2-ій по пол., 
в УНДомІ, при 165 Гордон вул. 
Присутність кожного члена обо-
в'язкоаа. TOMJS ЩО масмо багато 
справ до обговорення, а саме, 
справа Золотого Ювілею нашо-
го Відділу, який повинен відбу-
тись на початку травня ц. p., та 
інші важливі справи, які треба 
спільно обговорити. Довгуючих 
членів просимо вирівняти свої 
залеглості. — С. Бурий, секр. 

КЛІВЛЕНД, Огайо. — Т-во 
.‚Запорозька Січ", Відд. 251, ма-
тиме Збори в неділю, 14-го лю-
того 1960 p., в церковній валі — 
W- 7th St., зараз по вел. Службі 
Божій. Довгуючих членів про-
снмо вирівняти залеглі вклад-
ки. Календарі ‚‚Свободи" на 
1960 p., в ціні $ 1.00, можна на-
бутн на Зборах. — В. Козир, 
предс.; Ф. Бенко. кас.; Я. Крав-
чук, секр. 

ІПО ИОРК Н. И. — Місячні 
Збори Б-ва св. Володимира, Від. 
130. відбудуться в суботу. 13-го 
лютого I960 p., в домі Сестер, 
під ч. ЗО Іст 7-ма вул.. в год. 
8-ій веч. Порядок Зборів: пере-
`Гитання протоколу, звіт фінан-
сового секретаря, Контр. Комісії 
та біжучі справи. Перед Збора-
мн можна вплатити членські 
вкладки. — І. Серединський, 
предс; М. Коваль, фін. секр.; 
М. Кравчук, кас; І. Малець. 
рек. секр. 

КЛІФТОН, Н. Дж. — Т-во 
„Українська Січ". Відд. 182. по-
відомляс членів, що Місяч-
ні Збори відбудуться в неділю. 
14-го лютого 1960 p.. і; г о д 2-ій 
по пол., в парохіяльній залі прн 
45-47 ` Hope Ave, Пассейк, Н. 
Дж. Проситься усіх членів прн-
бути та вирівняти свої належ-
носѓі, а довгуючі члени, які не 
вирівняють 'свого довгу, будуть 
суспендовані. — Управа. 

ЕМБРІДЖ, Па. Місячні 
Збори Б-ва св. Висилім, Від. 161. 
відбудуться в суботу, 13-го лю-
того 1960 p., в год. 7-ій веч., в 
приміщенні при 600 Glenwood 
Ave- Проситься про численну збогГи 
участь. — К. Кудрик. секр. " 

ФНЛАДЕЛФІЯ, Па. - Т-во 
.‚Любов", Відд. 45, повідомляс 
членів, що.Збори відбудуться в 
неділю, 14-го лютого 1960 р. 
Просимо всіх членів явитися 
особисто, а головно тих членів, 
які не вирівняли своїх вкладок 
за минулий рік та тих які не за-
платили вкладок на цей біжу-
чнй рік, щоб вони прийшли і 
заплатили на Зборах. Повідом-
лясмо також, що Управа на рік 
1960 с така: Т. Малиќ, предс.; 
М. Сениќ, секр.; А. Гарасим, ка-
сир; В. Стрнковськнй. С. Маде-
люс і О. Сениќ — контролери. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, На. — Т-во 
„Єдність", Відд. 163, подас до 
відома своїм членам, що Річні 
Збори відбулись 10-го січня, на 
яких вибрано Управу на 1960 р. 
в такому складі: І. Дуда, пред.; 
П. Мельник, заст.; С. Фнлик, 
фін. секр.; Кон. Ком.: С. Гвіздь 
І В. Хром'як. — Слідуючі Мі-
сячні Збарн відбудуться в неді-
лю. 14-го лютою, в Гор. Ќлюбі, 
при 847 Фрейќлін, в г о д 12-ій 
впол. На майбутнс. Місячні Збо-
ри відбуватиметься в кожну 
другу неділю місяця. Проснть-

всіх членів приходити на 

Відд. 367, відбудуться в неділю, 
14-го лютого 1960 p., в год, 1:30 
по ̀ пол., в церковній залі. Про-
симо, щоб всі члени явилися На 
Зборах і приєднали нових члс-
нін. Є деякі справи до полаго-
джения. Крім цього, будемо зби-
ратн від членів по $1.00 за 
балі, та розпродувати калснда-
рі „Свободи". — Г. Лилаќ, гол.; 
II. Песќо, кас; В. Попович, оек-
ретар. 

ОТ. КЕТЕРШС, Онт., Канада. 
— Т-во ім. І. Франка, Відд. 427, 
подас до відома, що Річні Збо-
ри, відбудуться в неділю, 14-го 
лютого 1960 p., в год. 2:30 по 
пол., в залі УНО. при 177 Нія-
ѓара вул. Проситься всіх членів 
прийти точно в означений ч а с 
Буде звіт Управи, а також вн-
бір нової Управи на I960 рік. 
Нових членів радо вітасмо. — 
В. Чорнописький, гол.; М. Во-
ровський, кас; П. Цибуляќ, фі-
наксовий секр.; М. Гладиш, ре-
кордовий секр. 

ПІШСЛГО, Ілл. — Т-во ім. Є. 
Коновальця, Відд. 423, повідом-
ляс своїх членів, що Річні За-
гальмі Збори відбудуться в не-
ділю, 14-го лютого 1960 p., в 
год. 12:30 по пол., в залі Укр. 
Бесіди, при 2410 Вест Шнхаґо 
Еве. Обов'язком всіх членів 
прибути на ці Збори. Довгую-
чих членів проситься вирівняти 
свої залеглості. — Управа. 

ГЕМТРЕМК, Миш. — Т-во їм. 
М. Шашкевича, Відд. 94, пові-
домллс, що Місячні Збори від-
будуться в неділю, 14-го люто-
го 1960 p., в год. 2-ій по пол., в 
залі Укр. Дем. Ќлюбу, при вўљ 
2376 Грейлінґ. Просіѓться всіх 
членів прибути на ці Збори та 
вирівняти свої вкладки. — А. 
Кушик, гол.; І. Совірка, секр. 

48 Є- 7th St. 
New York CMy 

Т#І . OR S-ЗбЯй 
Радіо „ФІЛЦІС" передасть Вам 
a d новини'`з України. — Арка 

гарантўе! 

В А В ІЛ. Ц І Ї 

ОАМІ — FLORIDA — маємо ио 
виаайму умабд. апарт. в ВУХ' 
маю, вачаяалм до вареииа, 
столивим иакриттям ва ЯЯЃ-
день, місяць, або ціляй сезон 

tr. A Mre. FRANK TARANDA 
684-692 N. fi. 85th Stndt 

iami 38. FUL^TeJ.: Plaza 8-1078 

Ф REAL ESTATE # 

КЛІВЛЕНД, Огайо. — Місяч-
ні Збори Т-ва „Сокіл". Від. 336, 
відбудуться в неділю, 14-го лю-
того 1960 p., в год. 1-ій по пол., 
в Укр. Нар. Домі при Вест 14.-ій 
вул. Проситься всіх членів при-
бути на Збори. — Нова Управа 
на I960 p.: Г Степанеќ, предс; 
С. Постолюк, заст.; Г. Кисіль, 
фін. секр. і кас; П. Пенхало-
вич, з а с ; Т. Кальмук, рек. секр.. 
Контр. Комісія: Л. Вачинськнй, 
О. Степанеќ; Н. Чорногор, заст. 
Опікун хворих: М. Лещишяя. 
Делегати до Злуч. Орг.: О. Сте-
панек, К. Кисіль, Г. Степанеќ, 
М. Савчак. 

В нашій книгарні 
МОЖНА НАБУТИ ТАКІ КНИЖКИ: 

ЗАИЦЕВ Павло: опо. веолр. 
ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. I960 % 5Л# $ 6.00 
ЗБІРКА УКРАШСЬКИХ НОВЕЛЬ. 
1956 $ М И ІЛМ 

ЛЕЇ ІКНИ Богдан: 
МАЗЕПА. Повість. I960 % І М $ ї-00 

МАЛАНЮК Євген: 
поЕзіі. 1954 %гм $гљл 
ОБІРВАНІ СТРУНИ. Автологія поезії 
поляглНх, розстріляних, замучених 1 
засланих в pp. 1920-1945. 1906 $ШМ $8.00 

ГЯЧИНСЬКИИ Володимир: 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МНСТЕЦ-
ТВА. Том І J 6.00 

Том П $ІЛ# 
ФРАНКО Іван: 

ВИБІР ІЗ ТВОРШ. 1906 $ВЛ# $8.00 
ЯНОВСЬКИИ Юрій: 

МАЙСТЕР КОРАБЛЯ. Роман. 1904 .. S 2.00 $ 2.00 
Належність просимо слати ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ 

ПЕРЕКАЗАМИ: 

"Svoboda" 
P. 0 . Box 346 jersey City, N. J. 

ПАЛМЕРТОН, Па. — В-во св. 
0. Мнколая. Відд. 369, повідом-
ляс, що Місячні Збори відбу-
дуться в неділю, 14-ГО лютого 
1960 p., В ГОД. 4-ій по пољ, в 
церковній залі. Проситься чле-
нів вирівняти свій довг. Управа 
Відділу на I960 рік: Іѓ. Климн-
шин. предс; С. Деркач, секр.; 
А. Деркач, кас; Контр. Комісія: 
1. Колтоїіюк, П. Олива. 

ЛУДЛОВ, Marc. — Т-во ім. І. 
Франка. Відд. 253, повідомляс, 
що Збори відбудуться в неділю, 
14-го лютого I960 p., в год. 1-ій 
по пол,, в церковній залі. Про-
симо всіх членів прибути на ці 
Збори і вирівняти свої вкладки. 
— П. Павлів, предс; В. Фіцих, 
кас; П. Пилипів, секр. 

ASTORIA ^ $ - р о д . , мур. ДОМИ. 
досконале купно, б і 6 кімн., 
не підл‡ѓа^ мешк. контролі. 
Оливие огрівання, гараясі — 
$ 33,290. ̂ — Також 6 і 5 кімн.. 
наріджний, олнв. огрівання. 
Гаражі -—.$_ 26,300. 

І LOEB ftOLDINO CORP. 
22-40 31st St., Astoria 

(at foot of Ditmars Staj 
AS 8-9200 

j f I 3 B 1 л 

УВАГА! Для тих, що бажають 
перевести модернізацію домів 

HOME IMPROVEMENT, 
інсталяцію алюм. вікон 1 взага-
лі всякого ' рода перерібкн — 
просимо удатися з повним 

довір'ям до фірми 
А. ЦАПАР A CO. 

109 Cedar St-. 0ARF1ELD, N- J. 
яка колоѓў роботу виконає дуже 

воді дно 1 дешево. 
Дзвонити кожного дня від ѓод. 

9-6. T e l : OR 2-6687 а вечорами 4' неділі та свята: 
T e l - PR 6-2732 

Добра читання для д№ві 1 

Сойќа -̀Штукарка 
РОМАНА ЗАВАДОВНЧА 

`ЦША %ЇМ 

Замовляти: 
SVOBODA 

81-83 (band S t (Box 346) 
Jersey City 3, N. j . ` 

таюшшшшяяшяшшвшшш 

КЛІВЛЕНД, Огайо. — Б-во 
св. Василія Великого, Відд. 364, 
павідомляс членів, що Місячні 
Збори відбудуться в неділю, 14 
лютого 1960 p., в год 2-ій по 
пат., в Укр. Домі — 3161 East 
03rd St. — Г Кукіз, предс; Є. 
Макарик, кас; В. Владика, фін. 
секр.; І. Кореневич, рек. секр. 

КЛІВЛЕНД, Огайо. — Місяч-
ні Збори В-ва св. ап. ПетрВ і 
Павла, Відд. 102. відбудуться в 
неділю, 14-го лютого 1960 p., в 
церковній залі — 2280 W. 7th. 
зараз по співаній Службі Божій! 
— М. Молеський, предс; С. Ко-
снк, кас; М. Бобечко, секр. 

СЕНТРАЛ ФОЛС, Р. Ай. — 
Т-во ім. І. Франка, Відд. 93, по-
відомллс, що Місячні Збори від-
будуться в неділю, 14-го люто-
го 1960 p., в год. 1-ій по пол. 
Проситься всіх членів обов'яз-
ково прибути та вирівняти всі 
свої залеглі вкладки. — Упра-
ва. 

ЧЕСТЕР, Па. — Т-во ім. Т. 
Шевченка, Відд. 156, повідом-
ляс всіх своїх членів, що Місяч-
ні Збори відбудуться в неділю, 
14-го лютого 1960 p., в год. 2-ІЙ 
по пол., в Ѓром. Домі. Просимо 
всіх прибути на Збори, с багато 
важливих справ до вирішення. 
— В. Новак, секр. 

я м м м ч в и м ш ш м м н м и і 
ШУКАЙТЕ ПОМОЧІ ПРОТИ 

СВЕРБІННЯ, 
спричиненого зовнішніми 

_ внтряскамя 
Хлорі, які' майже відходять від 
глузду, терплячи справжні тор` 
тура свербіння шкіри, при чому 
вони часто дряпають, майже 
здирають боб} шкіру — знайшли 
надзішпашту -поміч проти ие-
щастя свербіння, спричиненого 
зовнішнімяівитрнскамн — при-
щпкамн. 'Повні терпіння дні, 
безсонні .НОЧІ 1 підсвідомий ѓїв 
безцсрернвногО бажання дряпа-
тя-дряпати ідряпатя, — все це 
може знайти чудесну поміч від 
масті, званої АМІЕЮ. Є це Фор-
муда, що складається з шіс-
тьох випробуваних иедикамея-
тів, якою' смаруеться ззовні 1 
яка заспокоює нестерпний біль 
свербіння. Ваз різниці, які мас-
ті перед тим Ви не стосувалп б, 
ми радимо спробувати AMIDO. 
Спеціальна ціна тепер $ 6.00 (за 
З рег`. розміру тубќи) Ви все 
таки признаєте, що жадна ціна 
не є завелика, щоб заплатити за 
поміч від таких тортур свербін-
ня. — Вишліть цей вирізок до: 

TRYSAN СО„ Dept Е. 
PeexaUIU N . Y. 

Зараз вишлють Вам запас 1 ви 
платите, доки Ваша посилка ва 
буде доставлена до Ваших рук. 
Пишіть точно друком Ваше ім'я 
й адресу ва коверті, а будете 
певні, що одержите AMIDO бав 

опізнення. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНІЇЌ 
Займається похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

` даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7ttt STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Т А : ORcherd 4-2568 

'V 

Т А Р З А Н , ч. 4484. Жахлнвнй с т р а х ' 

tfiS. Hr?weVBV?, тне яле^роотео 
ЎОСХЄ. КАР ÛJZBAPY ВЬСАРЄО. 

HW JIM FKCSO1HB АРЄ-
ЏАЦ. бкєеліне.`$ит vca 

%foCS01b ЇМ ОСВРОЬ CW.' 

Коли тубільці з усіх боків джа Рокі. — Негайно зникай-

оточили Тарзана, він крикнув тс! Я дам собі раду! 

д о свого компаньйона Д ж о р - ' 

Джім Кросе із лайкою вхо-

пив рушницю, але швидкий 

Рокі вже втік. 

- -

Тепер Д ж і м стояв перед 
мавполюдом, глузуючи. — 
Але вам це не вдасться, мій 
п р и я т е л ю . . . Ми вас віддамо 
на жертву божкові лосьмнно-
ГОВІ! ; ; 


